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কবিতাকুসুমাঞ্জলি ৷ 
পিজা 

বালকদিগের শিক্ষার্থ 

শীকুষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়গ্রণীত | 

কলেকাত1 ; 

( সিমুলিয় কীসারি পাড়ায়) 
--লেন ১ নং বাচীতে 

হিতৈষী যন্ত্রে 
গ্রগোবিন্দচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ম্ঙ্জিত | 

নন ১২৭৫। 





বিজ্ঞাপন। 
(উতর 

বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণের পাঠ্য কবিতা" 

গ্রন্থ অতি বিরল এ কারণ আমি কবিতা 

কুনুমাগ্জলি নামে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি 

কিন্তু এ বিষয়ে যে কত দুর কৃতকার্য হইয়াছি 
তাঁহা বলিতে পারি না। ইহাতে বালকগণের 

শিক্ষোপযোগী কয়েকটা বিষয় সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। ইহ গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে 

কিন্তু এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে ছুই একটা 

সংস্কৃত কবিতার ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। 

আমি ক্কৃতজ্ঞতার সহিত অস্বীকার করিতেছি 

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনকালে কলিকাত1 নর্ম্যাল 

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুস্থদন বাচস্পতি 

ও ্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ গুপ্ত এই ছুই মহাশয় সং 

শৌধনবিষয়ে বিলক্ষণ আন্ুকুল্য করিয়াছেন। 

এক্ষণে বক্তবা যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের অশক্তি 

কত কবিতাবলী যে সহ্ৃদয় মহোদয়গণের হৃদয়- 
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গ্রাহিণী হইবে সে বিষয়ে আঁশা কর! ছুরাশ। 
মাত্র, তবে এই হ্ুদ্র পুস্তকের ছুই একটা শ্লৌকও 
যদি তাহাদের সন্তোষকর হয় তাহা হইলেই 
পরিশ্রম সফল বোধ করিব। 

কলিকাঁত। ূ ূ 

১২৭৫। ১৬ ইতাদ্র। শ্রীরুষ্ণকিশোর শর্মা । 
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কবিতাকু কুস্তমাঞ্জলি। 

স্ঞটাই) 9 বনি 

কল্পনা । 

এস গো কণ্পন। ! মম মানস আসনে, 

পুর্ণ কর অভিলাষ চাহ অকিঞ্চনে। 

রচনা সাগরে যাই নাই হেন তরি, 
তুমি যদি রূপ! কর তবে তাহে তরি । 

কত যে শকতি তব বল! নাহি যায়, 

স্বর্গের সুষম দেবি! দেখাও ধরাঁয়। 

শোকতাপছঃখময় দেখিয়া! সংসার, 

কি কব? করুণা কত করেছ বিস্তার | 

নিখিল-সন্তাপানল-নির্বাণ-কারণঃ 

দিয়াছ মানবে মাতঃ কাব্যাযুত ধন-- 

অমুল্য, পরমনিধি, সংসারের সার, 

ভেবে যায় দুরে যাঁয় যন্ত্রণা অপার। 
তোঁমার করুণাঁকণা পেয়ে কবিকুল, 

যতনে প্ররুতিবনে তুলি নানা ফুল, 
ক 



কবিতাকুসুমাঞ্লি। 

গাথয়ে চিকণ মালা, পরিমলে যাঁর, 
আঁমোদিত হয় মাতঃ সকল সংসার। 

সে মনোমোহিনী মাল। হৃদয়ে যে ধরে, 

আনন্দসলিল তার অন্তরে ন। ধরে। 

হইলে তোমার কপ ন। হয় কি বল? 
ধরায় বসিয়! দেখি ভুবন সকল। 
ঘরে বসি জলরাশি কে দেখাতে পারে? 

কে এখনি লয়ে যেতে পারয়ে কান্তারে ? 

আজ্ঞ। যদ্দি কর তুমি করুণ? বিস্তাঁরি, 
অসময়ে পেতে পারি শরদের বারি । 

স্ুবাসিত জুশোতিত বসন্তের ফুল, 
অসময়ে দেখি, যদি হও অনুকূল । 
প্রশস্ত প্রান্তর আর কানন, নিঝর, 

তটিনী, তড়াগ, তব, মরু-ভয়ঙ্কর, 
উপকূল, গিরি, এর! প্রকৃতির দেহ, 
ক্ষণেকে দেখিতে পাই যদি আজ্ঞা দেহ। 
কত শত কবিকুল তোমার কৃপায়, 
ধরায় ধরিয়া দেহ অমরত1 পায়। 

অমর করিতে নরে এ সংসারে আর, 

তোম। বিন! আছে দেবি ! শকতি কাহার । 



কবিতাকুস্মারঞ্লি। 

সেই হেতু হয় বাঞ্ণ ভাঁকিতে তোমায়, 
লোকে পাছে উপহাসে মন তয় পায়। 

বিবক্ষু হইয়। বু গিয়াছে বাসর, 
এবে লঙ্জ1 পরিহরি হতেছি স্ুখর । 

দয় করি দেবি যদি দাও পদাশ্রয়, 

তবে তরেযায় তব অধম তনয়। 

বিদ্যাধনে অতিদীন প্রবীণ পামর, 

আমায় দেখিয়া দেবি করুণা বিতর । 

কিন্তু মম মনে ইহ! আছয়ে নিশ্চয়, 

কখন আমার মনে পাঁবেনা উদ্য়-_ 

কেনই পাইবে 2 ইহ। সম্ভব কি হয়, 
লয় কি প্রাসাদবাসী কুটারে আঁশ্রয়। 
মা তোমায় রত্বাকর কৰি বত্ব করি, 

রাঁখিতেন মনোরত্ব-সিংহাসনোপরি । 

হোমর হাফেজ আদি কৰি সমুদ্রায়, 

বসায়ে মানসাসনে সেবিত তোমায় । 

কালিদাস ভবভূতি আর কবি যত, 
তাদের প্রশস্ত মনে ছিলে অবিরত । 

জ্ঞান বিনা তমোময় মম মনোভূমিঃ 
মনে ভাল জানি, ঘৃ৭! করিবে গে তুমি ।, 



৪. কবিতাকুস্থমাহীলি। 

তবে যে তোমায় ডাকি, হুরাঁশ। পৰনে, 
করেছে চঞ্চল মম বলহীন মনে ।-- 

অরে রে ছুরাশ। তোর এ কেমন কল? 

সহজ মানবে কর প্রবল পাঁগল। 

কব কত; কত শত পাৰ উপহাস, 

তথাপি হতেছি আমি ছরাশার দাস। 

বোবা যদি বাঞ্চ। করে বক্তৃতা করণে, 
খঞ্জনের নাচ দেখি নাচে খঞ্জজনে। 

বধিরে সেতার যদি যাঁয় শুনিবারেঃ 
কেন! বল? ব্যঙ্গ করে দেখি সে সবারে। 
মনে মনে ভাল জানি আপনার বল, 

কবিতা রচিতে তবু হতেছি চঞ্চল । 
কি আশ্চর্য্য একি বীর্য দেখি ছুরাশারঃ 

মোহান্ধ করেছে, হায়, মানন আমার। 

যদি বল, জেনে কেন হেন কাযে সাজ, 

সমাজে দেখাতে মুখ এত যদি লাজ। 
সত্য রটে, কিন্তু মনে নাহি তত ভয়, 

দেখি বহু বহু বঙ্গভূমির তনয় 

অধুন! এদেশে, কত গ্রন্থকারগণ, 

শ্যামমুখ প্রকাঁশিছে আমার মতন; 



কবিতাকুস্থমাঞলি। ৫ 

ব্যঙ্গ করি কেহ যদি লক্জাহীন বলে, 
ন। হয় মিশিব আমি তাহাদের দলে । 

কিন্তু মাতঃ ! আমি সদ। ভরি মনে মনে, 

ছিদ্রান্থেষী ছন্মবেশী কটুভাবী জনে। 
তিলে তাল করে তারা, হৃদে দেয় ব্যথা, 

বিকট কটাক্ষে চাহে, কহে কটু কধা। 
অসার গ্রহণে- পটু ঘুণকীট প্রায়, 
পাকায় না চায়, নাঁচে যদি কীচ] পায়। 
কেবল ভরশ1 এক আছে মনে মনে, 

কখন ন। করে ঘৃণা সহৃদয় জনে; 

দোষ ত্যজি গুণ ভাঁগ করয়ে গ্রহণ, 

মুকুতা যেমন লয় জবার বরণ। 

যা হবাঁর হইয়াছে, সাহসে নির্ভর 

করেছি, এখন মাতঃ ! করুণা বিতর । 

প্রভাত। 

অবসাদে অঙ্গ ঢালি রজনী এখন, 
দেখ ধীরে ধীরে করে পশ্চিমে গমন। 

পূর্বদিকে আলো আ'র পশ্চিমে আধারঃ 
জ্ঞান হয়। যেন যোগ গঙ্গা বমুনার। 



কবিতাকুস্ুমাগ্রালি। 

নিশ! গেল, কুমুদিনী মুদিল নয়ন, 
ক্রমে ক্রমে অস্ত যায় যত তারাগণ, 

সেই ছুখে নিশানাথ যেন শোভাঁহীন, 

দেখিতে দেখিতে দেখ হতেছে মলিন। 
ডাকিছে কুন্কুটকুল, কাকা করে কাক, 

আহরিতে মধু মধুমাছি ছাড়ে চক । 

ফেউ ফেউরবে রবে ফেরুপাঁল বনে, 

ত৭ শুনে শ্বগণ ডাকে মিলিয়া স্বগণে। 

কাঁকভয়ে দিবাঁভীত পলায়ন করে, 

তুর কোটরে কিন্বা গির্র গহ্বরে । 
শাখীর শাখায় বসি যত পাখীগণ, 
মধুস্বরে করে রৰ শ্রতিরসায়ন। 

ধনিত দামামা প্রাতে ধনেশভবনে, 

নিশার হইল শেষ, বলে সব জনে। 

শুনিয়। প্রমাদ গণি উঠিতে লাগিল; 
প্রবাস-গমনোদ্যত, যত জন ছিল। 
দ্বিজাতি কুস্থম আশে হইয়া আকুল, 
দেবে বলি দেবে বলি তোলে নানা ফুল। 

যত পান্থ পান্থশাল। ত্যজিয়া তখন, 

কল কল রবে সবে করিছে গমন। 



কবিতাকুস্থমাঞ্জীলে। 

নিদ্রাভঙ্গে রাজগণ আর কবিকুল, 
অর্থচিন্ত করিতেছে হয়ে অনাকুল। 
অবিকল তাল, বেণুবীণায় মিলিত, 
ললিত ললি'ত গান শুনি জাগরিত, 

হয়ে যত ধনিগণ সুখালসকায়, 

না ছাঁড়ে ঘুমের ঘোর, পুনঃ নিদ্রা যায়। 
জগতের কোন কাঁয নাহি করে যাঁরা, 

কেনই না নিদ্রা যাবে হেনকাঁলে তার! । 
কুস্থুমকোৌরকচয় বিকাশে তখন, 

গুণ গুণ রবে তায় ধায় ভূঙ্গগণ। 

ঘাসের উপরি হেরি নিশার তুষার, 

মুক্তাজাল বলি ভ্রম হয় সবাকার। 

নীহারকণেকাবাহী শীতল পবন, 

কুন্গমসৌরত হরি করে সঞ্চরণ। 
পরশিলে সে সমীর শরীর জড়ায়, 
নুতন জীবন পায় যত জীব তায়। 
লোহিত অরুণ নীল গগনে উঠিল, 
জব! যেন যমুনার সলিলে ভাসিল। 

দেখিতে দেখিতে ধর। পুর্ণ কলরবে, 

পিজ নিজ কাষে যায় ত্বরা করি সবে। 



৮ কবতাকুস্ুমাঙ্জীলি। 

লোভ! 

লোৌভব্যাঁধ ফাঁদ পাঁতি, বসে থাকে দিব! রাঁতি, 
গুগুভাবে বিষয়কাননে, 

নানা বর্ণে সুশোতন, অগণন প্রলোভন, 
দেখায়ে ভুলায় মগমনে। 

কুহকে পড়িলে তার, নিস্তার নাহিক আর, 

পলায়নে শকতি ন। রয়, 

বিষম মমতাঁপাশ, যদি তায় কষে ফাস, 

সহজেই সর্বনাশ হয়। 
তাই বলি ছাড় চিত! লোভ পথ হবে হিত, 

ঠেকিবে না কভু কোন দাঁয়। 
সতত স্ববশে রবে, অনুপম আুখ হবে, 

পাপতাপ লাগিবে না গায়। 

অতএব এই বাণী, হিত বলে মনে মানি, 

আগে তুমি হও সাবধান, 

পড়িলে তাহার জালে, পাইবে বিপত্তি জালে, 
যাইবে তোমার যশোমান। 

আছে অতি স্ুশোভন, আর এক রম্য বন, 

যাহা হেরে নয়ন জুড়ায়। 



. কবিতীকুন্থমাঞ্ীলি। : ৯ 

তথা হিং জন্ত নাই, অতয় সকল ঠাঁই, 
বিচরণ কর সুখে তাঁয়। 

তথায় সতের সঙ্গ”. পাবে কত হে কুরঙ্গ, 

ভবের কুরঙ্ক সেথা নাই, 
তথা পাপদাঁৰ ভয়, কখন নাহিক রয়, 

ইচ্ছা হয় সেই বনে যাই। 
তথা বহে শান্তি নদী, ক্ষণ পান কর যদি 

তার বারি, ভুলিতে নারিবে, 

তথাঁয় অমৃত ফল, খেয়ে হবে সুশীতল, 
এ জনম সফল করিবে । 

পরমেশ-প্রেমবন, নাম তাঁর অরে মন, 

যাইতে তথায় ত্রা কর, 

শোঁক ভাপ সব ছুখ দুরে যাবে, পাবে সুখ, 

মিছে কেন যুরে ঘুরে মর | 

দাস। 
উন্নত হইব বলে, যে হয় প্রণত; 

গ্াঁণরক্ষ! হেতু প্রাণ দিতে যে উদ্যত। 
নুখাশয়ে ছু ভোগ করে অনুক্ষণ, 
সেবক ব্যতীন্ক হেন মুঢ় কৌন জন। 



কবিভাকুন্থমাঞ্রলি | 

পাব উচ্চ পদ আর রাশি রাশি ধন, 
ভাবি স্বাধীনতাধন করে বিসর্জন | 

কিন্তু তায় জানে ন! যে বিড়ম্বনা! কত, 
কে হেরেছে হেন মুর্খ সেবকের মত। 

কত কটুকথ। সয় চাটুবাক্য কয, 
যোগায় প্রভুর মন, পদানত রয়। 

কি ফল তাহাতে ফলে ভাবেনা কখন, 
এ হেন বর্বর কোথা, সেবক যেমন । 

মনে মনে জানে পিতা পরম দৈবত, 

তারে না সেবিয়৷ হয় প্রভুসেবারত। 
ভাবিলে যাহার কাঁষ দেহ যায় জ্বলে, 

বরাক দাসের সম কে আছে ভূতলে। 

মুখে বলে স্বাধীনতা মহাসুল্য ধন, 
কাধে ভাবে পরসেব। পরম রতন । 

যদি যায় দাস; তবে করে হায় হায়, 

কে বল অবোধ হেন সেবস্কর প্রায়। 



কবিতাকুন্মাপ্তলি। ১১ 

নরোত্তমে নাহি ভে? নরাধমে মজেঃ, 

মহামুল্য কাঁল মিছে কাটায় ষহজে। 
অর্থ লয়ে পরমার্থ বেচে যেই জন, 
পামর সেবক সম কে আছে এমন। 

সস 

তিমিরাচ্ছম্ন নিশীথ । 
আহা মরি বিশ্বনাথ ! নিশীথ সময়ে, 
কি গম্ভীর ভাঁব তুমি দেখালে আমায়'। 
কি অদ্ভুত রস হল উদ্দিত হৃদয়ে, 

কি কপ হইল মন, বল! নাহি ষায়। 

অনিব্বাচ্য বাহ্ শোভ! করি নিরীক্ষণ, 
প্রেমে পুলকিত তনু হইল আমার । 
অপুর্ধব সুষমাময় নিখিল ভূবন, 

প্রকাশ করিছে হায়! মহিমা! তোমার। 

তমস্তোমে ঘেরিয়াছে সকল মংসাঁর, 
স্থল জল একাকার, বুঝ নাহি যায়। 
লেপেছে কে বিশ্ব যেন দিয়! মলিসাঁর, 
নান! বর্ণময়ী মহী শ্যামাঙ্গী দেখায় । 



৬২ কবিভাকুস্থুমাগ্তলি। 

কে করিবে. বস্তু তত্ব করুফ নির্ণয়। 

সর্বত্র সমন ভারে সংশয় রিকাশে, 

স্থাগুরে মন্ুজ বলে মনে জ্ঞান হয়, 
পদে পদে পথিকের ভ্রান্তি মনে আসে। 

যদ্যপি মাতঙ্গ পড়ে এ তিমি রঙ্গে, 

কদাচ উঠিতে নারে) ঘটে ঘোর দায়, 
কার সাধ্য পদব্রজে যায় নিরাতক্কে, 

আলোক অভাবে লোক বাহিরে না যায় 

দুর্ববাদলে অবিরল খদ্যোতের দলে 
সহস! হেরিলে,ঃ হেন জ্ঞন হয় মনে, 

স্বতাঁৰ বণিক্ শ্যাম নিকষ উপলে, 
পরীক্ষা করেছে যেন কবিয়! কাঞ্চনে । 

জগতের যত জীব হয়েছে নীরব, 

বিল্তী সব বিঝিরব করিছে কেবল, 
যে দিকে তাঁকাঁই, দেখি শান্তিময় তব, 

নাহি শুনি শোক ধনি সব সুশীতল। 
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পাপাত্মার অন্থতাপ। 

কি হইল, হাঁয় ছায়, বৃথ! দিন গেল, . 
দেখিতে দেখিতে দেখ সৃত্যুকাল এল। 
পুর্ধবরনত কার্য ষত যত পড়ে মনে, 
তত দহে মুডুমন গ্রানিছুতাশনে। 
নৈরাশ্য বিকট আস্ত করিয়া প্রকাশ, 
খল খল হাস্য করে দেখে হয় ত্রাস। 
কি আশ্ধ্য ! এক কালে ষে পাপের কায়, 
( নান? সাঁজে সাঞ্জি যাহ! মানবে মজায় ) 
প্রলোভনে হরেছিল লুন্ধ লঘু মন; 
ব।শীম্বরে ধরে ব্যাধ হরিণ যেমন ) 
এবে সেই কান্ত কায় মায়াময় পাপ, 
তীষণ মুরতি ধরি, দেয় মনস্তাপ। 
অন্ধতায় বন্ধ্য হল জনম আমার, 

হেরি চারি দিকে সদা অকুল পাথাঁর | 
হায় বিববিমিশ্িত পয়ঃ করি পান, 
অবহেলে হারালাম অমুল্য পরাণ। 

এলাম এ তবহাটে হাটক কিনিতে, 
কাচ পেয়ে ভুলিলাম নারিনু চিনিতে ! 



১৪ কবিতাকুন্ুযাঞ্জীলি। 

ছিন্ন ঘাসে তাঁপি দিতে, ছুথ কত কব, 
খণ্ড খণ্ড করিলাম কাশ্মীর রাঙ্কব ! 

পরিণাম না ভাবিয়। মরিলাম হায়, 
কুরস কলুষরসে মজে গ্রাঁণ বায় । 

শৈশবে মাঁনস মম সুবিমল ছিল, 

যৌবনে কলুষপস্ক পঞ্চিল করিল । 

হায় যদি সেই কালে হইত মরণ, 

তবে কি যাঁতনাঁনলে দহিত জীবন । 

দশ দিক্ অন্ধকার হেরি শুন্যময়” 
এখনে। দেখরে পথ বিমুঢ হৃদয় । 

মিছে কেন হায় হায় করে মর আর, 

প্রথমে উচিত ছিল বিচার ইহার । 

যদি এ যাতনা হতে চাহ পরিত্রাণ, 

ডাক সেই বিশ্বনাথে করুণানিধাঁন। 

অকপটে চাহ মাপ তাপ শাস্তি হবে, 

কলুষ বিষের স্বাল! নাহি আর রবে। 



কবিতাকুলুয়াঞ্জলি। টি 

প্রভাতের চন্দ্র । 

নিশ। শেষে নিশাপতি | কোথা বাও দ্রুতগতি, 

বিষাঁদে ছাড়িয়। নিজ দেশ, 
লাই তব পূর্বশোতা, সকলের মনোলোভাঃ 

দুঃখ হয় দেখে দীনবেশ। 

বিধু হে বিধুর কেন, মলিন হতেছ হেন, 
| বল বল, কিসের লাগিয়া, 

কোথা সেই অভ্যুদয়, ধবল চন্দট্রিকাচয়, 
কোথা গেল তোমারে ছাড়িয়া । 

উজ্জ্বল মুরতি ধরি, ভূধর মন্তকোপরি, 
পাদ ন্যাদ এই করে ছিলে, 

প্রকাশিলে কত গর্বব, কে তাহা করিল খর্ব, 

কার ভয়ে এমন হইলে ? 
প্রিয়তম জানি মনে, চকোর চকোরীগণে, 

বিতরিয়। নিজ সুধাঁধন ! 

প্রকাঁশিছ দীনভাব, নাই আর সে প্রভাব, 
তাই হেন মলিনবদন ! 

কিম্বা বার অংশ ধনে, চুরি করি সংগৌঁপনে। 
প্রকাশ করিলে মদ কত, 



১৬. কবিতাকুসুমাগ্রলি। 

দেখে তার আগমন করিতেছ পলায়ন, 

তাই বুঝি বিষ এমত| 
অথবা] সে নিশীধিনী, অনাথিনী একাকিনী, 

কোঁন দেশে করিল পয়ান, 
সেই লাজ ছুখভয়ে, অন্তরে আকৃল হয়ে, 

হতেছ কি মলিন-বয়ান ? 

কেন ভাব নিশানাথ! দেখ! হবে তব সাথ, 

দ্রুত যাও পশ্চিম প্রদেশে, 

পুনঃ প্রিয়া নিশ! সঙ্গে) ভ্রমণ করিবে রঙ্গে 
এ সব যাতনা যাৰে শেষে। 

দেখ দেখ তারাচয়। দেখে তব অসময়। 

হল হেন কাঁতর অন্তরে, 

আর তুমি নাহি রবে, তাবি একে একে সবে; 
ডুবিতেছে গগনসাগরে। 

দেখ হে মানবগণ! অভয় কত ক্ষণ 
রহে, যায় জলবিষ্ব প্রায়, 

ক্ষণে হয়, ক্ষণ রয়। ক্ষণে ক্ষণে পায় লয়, 

তবে কেন কর গর্ব তাঁয়। 

(আতিক 
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গর্ব। 
যৰে চিত্তকরী মদমদে মত্ত হয়, 

কে তারে করিতে পারে শান্ত সে সময়) 

কোথা থাঁকে কুলাচাঁর কঠিন শৃঙ্খল, 
লজ্জা দৃঢ় রজ্জু তার কি করিবে বল। 

কি কাষ করিবে তাঁর ধীর্রতা আলানে, 

বিনয়অক্কুশ বাধা আর কি €স মানে: 

অতএব সাবধানে সদ। রাখ তায়, 

বিষমব্ষিয়মদে যেন ন। মাতায়। 

মিত্র। 
কে বল বিরত করে পাপপথ হতে 2 

কে তব সুযশ গান করে নানা মতে 2. 

কে তোমায় পুণ্যপথে লয়ে যেতে চায় £ 

কে বল বিপত্তিকালে ফেলে না পলায় ? 

কে তব সম্পদে ভাসে সুখের. সাগরে ? 

কেৰা হয় তৰ ছুঞ্জে কাতর অন্তরে ৫ 

কে তোমার গুপ্ত কথা করয়ে গোপন £ 

জান নাকি তুমি তারে মিত্র সেই জন। 
সপ --িিশিিশিশিি 



১৮৮ কবিতাকুন্ছুমাগ্রলি। 

খল। 

ও খল ! কেমন তোমার রীতি, 
ভেবে তব ভাব হতেছে ভীতি । 
ছলনা চাতুরী কত ষেজান, 
কত জনেজানে তোমার ভাণ। 

বচন তোমার নধুর হয়ঃ 

হৃদয় বিষম গরলময়। 

সুখে যাহ বল কাষে ন। ফলে, 
সে মরে যে পড়ে তোমার কলে। 

কুটিল জটিল কপটমতি ! 
পর অপকারে তোমার রতি। 

শরীর ধবল হৃদয় কাল, 

বাসনা কর না কাহার ভাল। 
সতত হে তব স্বুখবিবরে, 

রসনা সাঁপিনী বসতি করে । 

কাঁটে সে একের কে$মল কাণে, 
অনায়াসে নাশে অপরে প্রাণে । 

আছে কি জগতে হেন কুকাঁজ, 
যা করিতে তব উপজে লাজ। 



কবিতাকুস্থমাঞ্জীলি । ১৯ 

আমার অধশ ঘোষণ। করে, 

ভাস যদি তুমি স্থখসাগরে 3 

ইহ! হতে সুখ কি আছে আর, 
আম! হতে তোষ হলে। তোমার । 

লোকে করে ছুখে ধন উপায় 
পরতোধষহেতু বিতরে তাঁয়। 

নবীন ও বিপিনের সায়ৎ- 
কালীন ভ্রমণ! 

কি কর নবীন ভাই! বসিয়া এখন, 
চল যাই করিবারে প্রান্তরে ভ্রমণ। 

তথায় প্রকৃতি নামে আছে এক নারী, 

পাইবে পরম সুখ তাহারে নেহারি। 
নিরূপম ৰূপ তার হেরে ষেই জন, 
জগদীশ-প্রেমরসে মজে তার মন। 

সামান্য কাঁমিনীসুম। নয় সে রমণী, 
যখন হেরিবে, সুখী হইবে তখনি । 

কাঞ্চনভূষণে তাঁর নাহি শোতে কায়, 

অলক্তকরাগ নাহি শোভা পাঁয় পায়ঃ 



কবিতাকুস্ুমাঞলি,। 

রতনে জড়িত রম্য অস্বর না পরে, 

কনক কুলসুম কভূ অলকে না ধরে। 

কাঞ্চীদেশে কাঞ্চনের কাঞ্ধী নাই তার? 
শোৌভে ন! হৃদয়ে তার মুক্তীময় হার 
কত যে বয়স তার বল। নাহি যায়, 

বালক তরুণ বৃ্ধী সকলে ভুলায়) 

অন্য নারী হেরি রসে কুরসে মানস, 
এ'রে হেরে সমুদিত হয় শান্তরস | 

ইহ! শুনে ছুই জনে মিলিয়! তখন, 
সকৌতুকে চলে সুখে করিতে ভ্রমণ, 
ক্রমে নগরের সীমা করি অতিক্রম, 
প্রবেশ করিল মাঠে অতিমনোরম। 

বিশুদ্ব-মলয়ানিল-প্রবাহ বহিছে। 

পক্ষিকুল কলরবে কুজন করিছে। 
স্থানে স্থানে গুল আর ৰৃতির উপরে, 
বিকসিত সিত ফুল কত শোভা ধরে। 
তরুণ শস্যের কিবা হরিত বরণ, 

আজরচিক্কণ সুশোভন প্রিয়দরশন। 

এৰপ স্থুরম্য দেশে বনি ছুই জন, 
অবাক্ হইল হেরি সে শোভা তখন। 



কবিতীকুদ্ছুমাপ্ীলি। ২ 

নয়নরঞ্জন, অতি ম্ুশোভন সাজে, 

সাজিয়৷ প্রতি দেবী তথায় বিরাজে | 

রাঙ্গারবি হেম ফুল জলদ কুম্তলেঃ 

কে হেরেছে হেন শোভা! এমহীমণ্ডলে । : 
কপালবিস্তার তাঁর প্রশস্তগগন, 

লোহিত জলদ তাঁছে নিন্দুর ভূষণ। 
গিরিপয়োধরোপরি গিরিনদী যত 

মুক্তাহাঁরাবলীৰধপে বিরাজেপ্নয়ত । 

সম্ভতদিগন্ত তার হরিত অম্বর, 
নীরধি রসনা! হয় অতি শোঁতাকর + 

অশোক বান্ধুলি ফুল আর কোকনদে 

অলক্তক ৰপে শোতে মনোহর পদে। 

কোকিল কাকলী তার স্মধুর ভাব, 

সুবৃতি শীতল বায়ু সুগন্ধি নিশ্বান। 
এমন সুযমবীময়ী রমণী যে জন 

না! হেরেছে, বৃথা তার নয়ন ধারণ | 

দেখিয়া দৌহার মন মোহিত হইল, 
পরাৎপর পরমেশে তক্তি উপজিল। 

বিপিন বলিছে ভাই ! স্থধাই তোমায়ঃ 

কে সজিল এ সকল, তিনি বা! কোথায়। 



তং কবিভাকুস্ুুমাগ্টীলি | 

কি ৰূপ তাহার ৰূপ, কোথা তার ধাম, 
কত.বা শকতি তাঁর কিবা ভার নামও 

কোঁথা গেঁলে নিরথিব সেই শিল্পিবরে, 
বল ছে বিলম্ব আর সহে না অন্তরে! 

নবীন বলিছে ভাই! শুনহ বচন, 

কোথায় করিবে বল তার অন্বেষণ। 

সর্বদেশে তিনি সদ। বিদ্যমান হন, 

জ্ঞাননেত্রে গেজ হৃদে পাবে দরশন। 

চিদানন্দময় ৰপ অসীম শকতি, 
দয়াময় নাম তার ব্রহ্মাণ্ড বসতি । 

এই ষে সম্মুখে শোতে অপার সংসার, 
নিশ্য় জানিবে ভাই রচন] তাহার। 

সর্বভূতময় সেই দয়ার দাগরে 
স্মরিলে কলুষভয় না রয় অন্থরে। 
তাই বলি! শক্তিতাবৰে ভাব ত্বারে মনে, 

ভ্রমণ করিবে যদি আনন্দকাননে। 

রেসি 



কবিতাকুসুমাঞজলি। ২৩ 

ধনম্দাদ্ধের প্রতি 
উপদেশ। 

আর কত দিন ভাই! থাকিবে বিদেশে । 

সময় হইল শেষ, যেতে হবে নিজদেশ, 
মাতিয়া বিষয়মদে, মজিৰে কি শেষে। 
ভাগাগুণে যদি তুমিঃ পেয়েছ সম্পদ, 

দেশহিতে বিতরণ কর, সুখী হবে মন, 
নতুবা সে পাঁপধন ঘটাবে. বিপদ । 

কদিন করিবে ভোগ ভাব দেখি মনে। 

নিজ দেশে যাবে যবে+ এসব কি সঙ্গে রবে 2 

তবে বৃথা গর্ব কেন কর বৃথা ধনে। 

দেখিতে দেখিতে দেখ গত হলকাল, 

কেন মিছে ধন মদে? পাঁপ কর পদে পদে, 

এ সুখ সম্পদ শেষে ঘটাবে জগ্জাল। 

এ দেশ বিদেশ চিরবসতি এ নয়। 

তবে হেথা মনোহর, রম্য হর্মায কেন কর ? 

কখন তোমার সঙ্গে যাবে না নিশ্চয়। 
এ কেলিমণ্ডপ কেন তোমার এ দেশে, 

সরোবরে সুশোভিত; পুষ্পবনে আমোদিত 9 
কুক্কুরপুরীষে পূর্ণ হবে উহা! শেষে। 



(২৫ কবিতাকুনুমাঞ্জীলি 

কাঞ্চনে কাচের মুলো করিলে বিক্রয় 

রিসে তুমি লাঁত পাবে, কিসেই ৰা দুঃখ যাবে, 
বিষম বিপদে শেষে পড়িবে নিশ্চয়। 
এসেছ এদেশে জান ব্যাপারীর বেশে, 

কেনা বেচা না করিলে, মুলধন হার! রাইবে, 
কেমনে নিকাশ দিবে শেষে নিয়া দেশে। 
কার লাগি বৃখ! ধনে এত রে আদর। 

বল কে তনয় তব, কোথা বা রবে বিভব । 
আমার আমার করে মিছে কেন মর। 

স্বজন বান্ধব যত হেথা তব আছে। 
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে, কাহাকেও নাহি পাবে, 

যাঁবার মময়ে তারা ঘেঁসিবে না কাছে । 

অতএব যেতে হবে একাকী তোমায়, 
কর তার আয়োজন, সঞ্চয় পাথেয় ধন। 

নতুবা দুর্গম পথে ঠেকিবে হেদায়। 
রি ইগজত। 



কবিতাকুন্মাঞ্তলি | ২৫ 

সংস্কৃত ভাষা! 

হে মাতঃ সংস্কৃত ভাষা মধুর ভান্বিণি ! 
কোথায় জনম তব, কেব। প্রসৰিনী ? 

ভূবন মোহিনীকন্যা এ ভুবনে আর 
আছে কি তোমার মত তোমার মাতার ? 
তৰ স্থুললিত কথ! অমিয় সমান, 

অপার আনন্দ তার, যেই করে পাঁন। 
সর্ববাঙ্গ সুন্দরী সর্ব গুণ বিভূষিত 
সর্ব মনোহর। তুমি সর্ব সুপুজিত1- 
এই গুণে সর্ব জনে সর্বত্র তোমায় 

সর্ধবোপরি সিংহাসনে সর্বদ] বসায়। 
শোক-তাঁপ-জরা-জীর্ণ কাতর হৃদয় 

তব কথামত পানে সজীবন হয়। 

কি আশ্চর্য্য, কেহ কেহ তথাচ তোমায় 

মৃত তাষা বলে, শুনে অঙ্গ জ্বলে যায়। 

পুর্বকালে তব পদ পুজে ছিল যারা, 
আর্ধ্য জাতি বলে লোকে চিরপুজ্য তারা! 
চিরকাল কেহ যদি সেবয়ে তোমারে, 

তবু যেতে নারে তব শব্বসিন্ধু পারে।| 
গন 



২৬ কবিতাকুসুমাঞ্লি 

মনোহর অলঙ্কার যেমন তোমার 

জ্ঞান হয়, নাহি আর তেমন কাহার। 

কখন ন| পাই হেন দেখিতে বিষয়ঃ 
তোঁমার কথায় যাহ প্রকাশ না হয়। 

অসামান্য ৰূপ তব করি দরশনঃ 
দেববাণী বলে লোকে করে সম্বোধন । 
তোমার প্রাচীন নব (১) সেবকে সেবিয়া, 

বিক্রমাদিতোর যশ জগৎ জুড়িয়া। 

পূর্বের অতি ছুরাঁচার যবনের তয়ে, 
কেহ না সেবিত পদ অভয় হৃদয়ে। 

জাঁতি কুল মাঁন লয়ে ব্যন্ত সবে ছিল, 

তাই তব পুজ। দেশে বিরল হইল। 
মন্দ তাঁগ্য তাঁরতের কিছু পুণ্যবল 

ছিল বুঝি, তাই. হল যবন ছুর্র্বল। 
অধুনা গুণজ্ঞ সত্য ভূপের শাসনে, 

সেবিছে তোমারে মাতঃ নিজ শিষ্যগণে। 

(১) এম্ছলে নব শব নুতনার্থক হইলে এচীন- 
শব্ার্থের সহিত বিরোধ হয়, কিন্তু উহা নুতনার্থক নহে, 
নব শব্দের প্রতিপাদ্য কাঁলিদাসাঁদি নয় জন, সুতরাং 

বিরোধের পরিহার হওয়াতে বিরোধাভান অলঙ্কার হইল। 
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কিন্ত মাতঃ! হইতেছে সংশয় আমার, 
ভারতে যথার্থ পুজ। হইবে কি আর ? 
তোমার মধুর ভাব বুঝিয়াছে যারা? 

এখন সেবিছে সুখে তব পদ তারা। 

অবয়বে সংবাদিনী, সুদুর বাপিনী, 
প্রাচীনা, সুন্দরাক্কৃতি, মধুর ভাষিণী। 
আছে এক নারী, (২) নৰ-স্ুত। (৩) প্রসবিনী, 

কেহ কেহ কহে তারে তোমার তগ্িনী। 

নান! দেশবাসী শত শত শিষ্যগণ, 

সদ1 সেবা করে তার তোমার মতন । 

তোমাদের জননী কে জান! নাহি যাঁয়, 

অন্বেষি-নয়ন তারে খুজিয় না পায়। 
মকল বিষয়ে কিন্তু সম ভাগ্যবতী, 
তোমার সমান কেহ নাহি গুণবতী। 

তোমার তুলনা তুমি, নাই উপমান, 
কাহারে ও নাহি হেরি তোমার সমন । 

(২) এখানে এক নারীশব্ষ ল্যাটীন ভাষাকে 

বুঝাইতেছে | 

(৩) নবনুতা শব্দার্থ ইংরাজী ভাঁষ|। 



৮ কবিতাকুনুযাঞীলি। 

নয়নে দেখেছি এক কুৰপা! কামিনী, 
অতিমন্দ দশ! তাঁর, বঙ্গনিবাসিনী। 
ৰূপ গুণ কিছু তার ছিলন! কখন, 
পেতেছে. কপায় তব চারুত1! এখন ; 
বয়সে সুষম! ধরে শিখিনী যেমন, 
দিন দিন সেই ৰপ হতেছে শোভন । 

তারতের গৌরবের তুমি মা নিদান, 
পুরাতন সত্যভাৰ তোমারি সম্তান। 

তব গুণে পুণ্যভূমি এ তারতভূমি, 
পবিত্র সুখের হও পুণ্য উৎস তুমি। 

তুমি বসন্তের ফুল শরদের জল, 

তুমিই বিতর দেবি আনন্দ বিমল 
তুমি ভারতের ধন, অমুল্য রতন, 
তুমিই মা মর্ত্য লোকে সজ্জনজীবন। 
ভাঁরতনিবাসী যত তোমার তনয় 

তব কথামৃতপানে ষেন রতরয়। 



কবিতাকুন্থুমাঁীলি। : ২৯ 

মৃগেরস্বাধীনতা। 

কও হে কুরক্ষ ! কৃপা করিয়। আমায়, 
কত পুণ্য করেছিলে সুধাই তোমায়। 
ক্ষুধাপেলে নব নর তুগাঙ্চুর খাও, 

নিদ্র! এলে তরু মূলে সুখে নিদ্রা যাঁও । 
বিষাক্ত-বিশিখ-সম-গর্ববিত-বচনে 

পরিপুর্ণ ধনিমুখ না দেখ নয়নে ; 
অন্নাভাঁবে দীনভাবে ধনিদের দ্বারে, 

ন1 হয় আমার মত যাইতে ভোঁমারে ; 

আঁশ ভর্জে মনে যত হয় ছুঃখোদয়ঃ 

সে সব তোমারে কভু সহিতে না হয়। 
ধন আশে ধনিজনে সেবিবারে যত 

ছুংখ হয়, তাঁহা আমি কহিব হে কত। 

নরাধমে প্রভু বলি সম্বোধিতে হয়, 
রমনা, তুষিতে তারে কত মৃষ! কয়। 

শ্রবণ কাতর হয়, শুনি তার ভাঁষ 

কর্কশ বিরস যেন বিষের আবান। 

মন নহে অভিলাবী যার সহবাসে, 

তথাপি থাকিতে হয় তাহার আব।সে। 



কবিভাকুনুমাঞ্জুলি। 

তার তুল্য ছুঃখী নাই, শুন হে কুরজগ ; 
যেজন নিয়ত করে অপ্রিয়ের সঙ্গ । 

এ সব ছুঃসহ দুখ ওহে হৃগবরঃ 

কখন না হয় তব স্বপন গৌচর। 

আহা মরি কি তোমার তপনস্যার ফল? 

যে ফলে ফলেছে এই স্বাধীনত1 ফল। 

প্রাসাদ ও কুটীর। 
ওরে নীচাঁশয়। . তৃণ-পর্ণ-ময়, 

কুটার ! তোমারে কই, 

আমার বচন, শুন দিয়। মন, 

হিতকারী তব হই। 

আমারে শরণ” কররে এখন, 

ঘুচে যাবে তব দুখ, 

মম উপাসনা, বিন! এ যাতনা, 

যাবে না, হবে না সুখ । 

প্রবল অনিল, . করকা সলিল; 

হলে, ঘটে ঘোর দায়, 

তৃখ পর্ণ'যতঃ . উড়ে অবিরত, 

জলে গলে তব কায়। 



কবিতাকুনুমাঞ্ীলি। ৩১ 

তোমার ভিতরে, চীর-বাম পরে, 
নীচ নরে করে বাস, 

মর সদ| দুখে, দেখে পরসুখে, 

মহ কত উপহাস। 
মম ষেবিভব, তোঁমারে কি কব, 

স্বপনের অগোঁচর, 
যতভাগ্য ধরে মোরে সেবা করে, 

আমি সর্ধ সুখাকর। 

কুটার! নিয়ত, হয়ে অনুগত, 

থাক মম পদানত, 

তাহাতে তোমার; যাবে ছুখ ভার, 

হবে সুখ নামামত। 

কহিছে কুটার, নত করি শির, 
শুনি প্রাসাদের বাণী, 

. সত্য বটে তব, অনেক বিভব 

আছে, তাঁহ। আমি জানি। 

কিন্তু হন্ম্যবরঠ বিস্তর অন্তর, 

তোমায় আমায় আছে, 

আমার সুষমা অতি অনুপমা, 

ও শোঁতা কি তার কাছে। 



৩২. কবিতাকুস্মাঞ্জলি। 

তোমার ভিতরে, সদ! বাঁদ করে, 

কলুষ পিশাচ যতঃ 

তাহাদের কাজ, হেরে হয় লাজ, 

হয়ে থাঁকি জ্ঞান হত। 

তাড়ন। গঞ্জীনা) চাতুরী বঞ্চনা, 

কত যে দেখহ তুমি, 
সত্য দয়া ধর্ম? আর হিত কর্ম, 

পরশে না তৰ ভূমি। 

সদা কদাচারী, গুগু বেশধারী; 
নরে তৰ সেবা! করে, 

কিন্তু শান্ত মন, যত সুধী জন, 
তোমারে ন! সমাদরে। 

পুণ্যপথগামী, যদি তব স্বামী, 
কভু কোন জন হয়, 

নাহি ভাল বাসে, প্রাসাদ নিবাসে, 
শেষে আসে মমাশ্রয়। 

একি হে প্রাসাদ ! তোঁমার গরমাদ? ' 
বিশদ করিয়া বল, 

কেন অহঙ্কার; করবার বার, 

কি আছে তাহাতে ফল। 



কবিতাকুস্কৃমাগ্তলি। 

উচ্চশির ধর, যেন শৃঙ্গধর, 
স্বধা-সিত তব কায়-_- 

দদ্ধমৃত্তিকাঁর গঠন যাঁহার, 
নান। সাজে শোভ! পায়। 

এইত তোমার, গর্ধব- মুলাঁধার, 

ইহাঁতেই এত জীক। 

সমদ বচন, করিলে শ্রবণ, 

কারু নাহি সরে বাক্। 

কোথা রবে তব, এ বুথ! বিতব, 

কালে সব লয় হবে, 

আর কত দিন দেখে মোরে দীন, 

সগর্ব বচন কবে। 

তোমার আমার, হবে একাকার, 

কোঁন ভেদ নাঁহে রবে, 

কোঁথ। রবে তুমি, হবে বনভূমি, 

কেন বৃথ। মদ তবে। 

৩৩ 



ত্র কবিতাকুসুমাগুলি | 

নিত্যকাল। 

ওহে মহাকাল! দেখিকে ভাব তোমার, 

ভাবি ভ্রমচক্রে মন ঘুরিছে আমার। 

, কত যে দেখাও খেল! অখিল ভুবনে, 

সসীম মানবমতি বুঝিবে কেমনে। 

যদি যাই তব মুলে চিন্তাতন্ধ ধরি, 
পথ হারা হয়ে পথে ঘুরে ঘুরে মরি। 

কিন্বা বদি যেতে চাই তব অন্ত দেশে, 
না পেয়ে তোমার শেষ,ফিরে আসি শেষে। 

অতএব আদি অন্ত বিহীন এ কাঁয় 

পাইলে কোথায় কাল বল হে আমাঁয়। 
হেরিয়! তোমার লীল। হইল নিশ্চয়, 

সকলি করিতে পাঁর তুমি হে সময়। 
করেছ সাগর খাতে গহন কাঁননঃ 

তুলেছ নদীর মাঝে ত্রিতল ভবন। 
যে পথে চালাও তুমি শকট সকল, 
সেই পথে আন পরে নাবিকের দল | 
পিংহকুল মমাকুল কানন ভিতর, 

করেছ মানব পুর্ণ বিস্তর নগর। 



কবিতাকুসুমাঞ্জীলি। ৩৫ 

বিলাঁপির নিকেতনে শিবার আলয় 

কেআর করিতে পারে বল হে সময়। 

তোমার সংহা'রমূর্তি ভাবিলে, অন্তর 

ভয়ে ভীত হয়ে সদা কীপে থর থর। 
অসীম বিক্রম তুমি অজেয় জগতে, 

নিদয় হইলে রক্ষা নাহি কোন মতে। 

ভীক্ম দ্রোণ কর্ণ কপ আর ধনঞ্জয়, 
ভীম পরাক্রম ভীম আদি বীরচয়, 

পরাক্কান্ত মহাবীর আলেগ্জাগ্ডর, 

বীর্য্যবান্ বনাপার্ট সম্রাট আঁক্বর, 
আর কত.শত বীর কে করে গণন, 

সকলে তোমার করে পেয়েছে নিধন। 

কেবল রহিবে তুমি কিছু নাহি রবে' 

জানি সব তব মুখে কবলিত হবে। 

রাজ! প্রজ। দীন হীন কিব! ধনবান্ঃ 
পড়িলে তোমার কোপে সবাই সমান। 

না কর গৌরব তুমি পুণ্যশীল নরে, 
পাপীর পরশে ঘৃণা না কর অন্তরে ।-- 

কিন্ত যে মানৰ সদ পুণ্য পথে চরে, 

সে তোমার মূর্তি দেখে কভু নাহি ডরে, 



৬৬ কবিতাকুস্থমাঞগ্রীলি। 

আহা মরি ! কিনুল্দর হস্তিন! নগর, 

কত ষত্বে করেছিল কত নৃপৰর। 

ভারতের নানা রত্ব করি আহরণ; 

সাঁধে দিয়াছিল তাঁয় বিবিধ ভূষণ । 

কি কহিব তার শোভা বল। নাহি যায়, 

যাহ! বল তাই হয় সম্ভব তাহাঁয়। 
কেমনে নিদয় 1! তাহ। করিলে সংহার, 

হায় রে সময় তৰ গতি বুঝা ভার। 

খলতাঁর কথ! তব কি কব সময়! 

্মরিলে অতুল খেদে বিদরে হৃদয় । 

জননী-জীবন-খন সন্তাঁন-র তন, 

যাঁর সম নাহি আর স্মেছের ভাজন, 

করিলে যাহারে কোলে হৃদয় জুড়াঁয় 

অমৃত বিস্বা্দ, বার মধুর কথায়, 

নয়নের রসাঞগুন চন্দ্রীনন যার, 

হেরিলে উথলে স্ুখ-সাগর অপার । 

যদি শিশু মা মাবলে সম্বোধন করে, 

ধর ধামে বদি মাঁত। চাঁদ পান করে, 

অরে রে কঠিন কাল! পান্বাণন্ৃদয় ! 
চুরি কর সে রতন হইয়! নিদয়। 



কবিতাকুদ্মাঞ্লি। ৩৭ 

পতিপ্রাণ! রমণীর হৃদয়ের ধনঃ 
কেমনে অকপকাল! কররে হরণ! 

হারাইলে চক্রবাকে চক্রবাঁকী প্রায় 
পতি হীন] সতী কান্দে পড়িয়া! ধরায় | 
কোন প্রাণে ওহে কাল ! দেখ তা নয়নে, 

কেমন তোমার ভাব বুঝে কোন জনে । 

ঈশ্বরপরায়ণের ব্যাকুলত॥ 
কোথা প্রিয়তম ! ভূমি জীবনের ধন হে, 

ন। হেরে তোমারে বুঝি, যাঁয় এ জীবন হে! 
অকুল পাথারে পড়ে হতেছি আকুল হে, 

ব্যাকুল-বচনে ডাকি হও অনুকূল হে। 

অন্ধকারে মরি আমি অন্ধের মতন হে, 

তমেো রাশি নাশ নাথ! দিয়া দরশন হে। 

তোঁমাঁর বিরহাঁনলে জ্বলিছে জীবন হে, 

নিভাঁও বরধে নাথ! করুণা"জীবন হে। 

অন্তরে না সহছে আর বিরহ তোমার হে 

পলকে প্রলয় জ্ঞান হতেছে আমার ছে । 

নাহি চাই ধন রত হীরক কাঞ্চন হে, 
নাহি চাই হয় হস্তী শোন ভবন হে। 

্ ৃ 



1৩৮ কবিতাকুস্থমাঞ্জলি। 

নাহি চাই উচ্চপদ তুচ্ছ ভাবি তায় ছে, 
অন্য কোন শ্রিয়ধনে মন নাহি যায় হে। 

কেবল তোমার কাছে এই ভিক্ষা! চাই ছে, 
অন্তরে তোমারে যেন দেখিবারে পাই হে। 
অন্তরের ধন তুমি জান ত অন্তর হে, 

দেখা দিয় ছুখ হর হয়েছি কাতর ছে। 

না পেয়ে তোমারে নাথ? আর কত দিনহে 

দুঃসহ বিরহ দুখ সহিবে এ দীন হে। 

হিতোপদেশ। 
সজ্জনের সহবাসে কর অভিলাষ, 

গুণিগণে অনুরাগ অনিশ প্রকাশঃ 
পূজ্যপাদ গুরু জনে করিবে বিনয়, 

পাইবে নিয়ত নিজ অপবাদে তয়। 

বিদ্যায় ব্যমন কর খলসঙ্গ ত্যজ, 

পরিহর পাপপথ, সদ ক্ষমা ভজ, 

যত পার কর শক্তি ইন্টরিয়দমনে, 
সর্বকাঁজে জগদীশে রাখিবে স্মরণে । 

নিত্য সত্যে রত রও, ভূষ! কশাকর, 

সাধুজন-নরণিতে নিয়ত বিহ্র। 
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. মান্য কর মান্য জনে? নিজ গুণ ঢাক, 

কীর্তি রক্ষা করিবাঁরে সদ! রত থাক; 

যদি হয় অরি, তবু করিবে বিনয়, 
দীন হীন জনে তৃমি হবে দয়াময় । 

সুধী জনে সেবা কর, ত্যজ নিজ মদ, 

ঘুচাতে যতন কর লোকের আপদ । 

অসতের সহবাস করোন। কখন, 

দিবানিশি পুণ্যপথে কর বিচরণ, 
সহোদরন্েহ কর দেশবাসিজনে, 
দেববোধে ভক্তি কর পিতার চরণে । 

কুবচন কভু ভুমি মুখে না আনিবে, 
প্রত্যক্ষ দেবত বলে মাতারে মানিবে, 

ভাই ভম্নী আদি যত পরিজন জনে 
কিভত তুবিবে তুমি নিদ্ধ আচরণে। 

প্রাণান্তেও পরনিন্দ৷ করে৷ ন। কখন, 

কাধ্যকালে পরিণাম করিবে চিস্তন, 

প্রতিনিশ যাবে যবে আপন শয়নে, 
করিন্ু কি কাজ আজি, বিচারিবে মনে। 
যদি লোকপ্রিয় হবে প্রিয়শিশুগণ ! 

তবে এই উপদেশে রেখ নিজ মন। 
চকে 



৪৬ কবিভাকুনুমাঞ্জলি। 

বক্ষ । 
বল বল ওহে তর্ক সুধাই তোমায়, 

কি সাধে বসতি কর পাপ জনপদে 2 

কেন থা যাতনা এত সহ পদে পদে? 

কেন এত অনুরাগ তোমার হেথায় 2 

লোকালয়ে থাকি সদা কর উপকার, 

সে গুণ মানিয়। মনে তোমায় কেমানে? 

জানন! কি নরে নাহি কৃতজ্ঞতা জানে? 

তথাচ সতত তোষ মন সবাকার। 

নয়নের সখ দাও হরিতবরণে, 

কুম্থম সৌরতে তুমি তো নাসিকায়, 
সুমধুর ফলে দাও তৃপ্তি রসনায়, 

শরীর শীতল কর পলবপবনে। 

শ্রবণের স্ুখদাঁনে তব শক্তি নাই, 

তাই বুঝি ডাকি আঁন বিহঙ্গমণণে, 
বসায়ে সেসরে নিজ পল্পব আসনে, 

করাও সুরব,_যাহে আঅবণ জুড়াই। 
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যখন পথিকগণ ভানুর কিরণে 

ক্লান্তকায় হয়ে লয় তোমার আশ্রয়, 

কতমতে তার সেব! করি সে সময়, 

অতিথিসেবায় শিক্ষা দাঁও এ ভুবনে । 

বসায়ে তাহারে তুমি শীতল ছায়ায়, 
পল্লপববীজনে কর শ্রম নিবারণ, 

ফল উপহার দাও করিতে ভোজন, 

নানা মতে তোষ তারে বিবিধ সেবায় । 

কত কব, তরুবর ! গুণন্তব তব, 

যখন মানব হয় পীড়ায় আকুল, 
দিয়! তায় নিজ অঙ্গ-ত্বক্পত্র মুল, 

তখনি আরাম কর তার রোগ সব। 

কাঠুরিয়া কাটে-যবে তরু ! তব মূল, 
ক্ষীরপাতছলে বৃথা করহ রোদন? 
তথাচ আপন ভাব ছাড় না তখন, 

ছায়াদান কর তারে হয়ে অনুকূল। 



৪২ কবিতাকুন্থমাগলি। 

অরে অকৃতজ্ঞ নর পাঁষাণহ্দয়। 

এ হেন তরুর মুল ক!ট অনায়াসে, 
উপকার একবা'র মনে নাহি আসে, 
বুঝেছি মানব সম নাহিক নির্দয়। 

নির্বেদ। 
একাকী এসেছ মন ! একাকী যাইবে, 

প্রেমাম্পদ পরিজন পড়িয়! রহিবে, 

জান বদি মায়াময় মিছে এ সংসার 

তবে কেন কর বৃথা আমার আমার । 

কোথা রবে ধন ধান্য, রজত কাঞ্চন, 

কোথা রবে হয় হস্তী শোভন তবন, 
কোথা রবে প্রিয়পত্বী প্রণয়ভাঁজন, 

কোথা ব। রহিবে স্থৃত যতনের ধন, 
কোথা রবে পরিচ্ছদ বিচ্ছেদে তোমার, 

তবে কেন কর বুথা আমার আমার । 

সর্যোপরি প্রিয় তৰ দেহ অসংশয়, 

“কুশাঙ্করাঘাত যাহে কখন না সয়” 



কবিতাকুল্মাগ্লি। ৪৩ 

পলালে পরাণপাখী, পিঞ্জরের প্রায়, 
পড়ে রবে পথে, ফিরে কে দেখিবে তায়, 

সেই ক্ষণে বন্ধুজনে করি হায় হায় 
এত যঘতনের ধন দহিবে চিতায়, 

সেদ্দিনের কত দিন বাকি আছে আর, 
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার । 

যেমন পথিকগণ পথিকনিবাসে 

যামিনী যাপন করে হাস্যপরিহাসে, 

উধাকালে যায় চলে যথ। ইচ্ছা যাঁর, 
তাহাদের সনে দেখ। নাহি হয় আর 

তেমন জানিবে সব স্বজন তোমার, 

তবে বখা কেন কর আমার আমার । 

ছিল না৷ আলাপ আগে স্বজনের সহ, 

অবশ্ত হইবে ভবে উভয় বিরহ, 
তবে ক্ষণপরিচয়ে কেন মুগ্ধ রও, 
অরে মন! সর্বজনে সমদৃ্টি হও 
জান ষদি মনে মনে সংসার অসার 

তবে কেন কর বৃথা আমার আমার । 
পাশা শি 



8৪ কবিতাকুনুমাঞ্ঠালি। 

গাপই তাগহেত। 

লাগিল কলুষাঁনল, কি হবে এখন, 
ক্রমে দাহ করিতেছে এ কায়কাঁনন। 

রিপুগণ বায়ুপ করিয়। ধারণ, 
নিরন্তর করিতেছে তাহী উদ্দীপন | 
দারাস্থতন্সেহ পুন যোগদিয়! তায়, 
তুলিছে প্রবল করি বল কে নিতায়। 

দেখিতে দেখিতে বন হবে ছারখার, 
বল, ওরে মনযগ ! কিসে পাবে পার। 

যদিও ইক্ড্রিয়পথে পলাবে নিশ্চয়, 
দগ্ধ হয়ে পলায়ন উচিত না হয়। 
পাপতাপে তপ্ত হয়ে গেলে নিজ দেশে, 

চিরদিন ছুঃখ পাবে রবে দীন বেশে । 
অতএব মন! শুন আমার বচনঃ 

কোথা আছে শান্তিবারি কর অন্বেষণ । 

গেল, কাল, কর ত্বর। আয়োজন তবে, 

সে সলিল বিন কু নির্ববাঁণ না হবে। 
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কবিত।। 

ওহে নিষাদ ! কি ক্ষণে তুমি বকের মিথুনেঃ 

বাণ হেনেছিলে+ যুজি নিজ ধমুকের গুণে, 

তাই রত্বাকর হতে পাই কবিতাঁরতন, 

যাহা রত্ীকরে নাহি মিলে করিলে সেচন।-_ 

ওহে রত্রীকর ! কিব। সি করেছ সংসারে, 
যত বিধাতার হৃষ্ট রত্বু তার কাঁছে হারে। 

কিবা কবিতা-কুন্ুম-বন করেছ স্বজন; 

ধরে তার কাছে কত শোভা নন্দনকানন | 

এই সুরম্য কানঙ্গে যত মাঁনবভ্রমরে 

যবে মনের আনন্দে মধুরস পান করে, 

থাকে তোর হয়ে তাবে, তারা ভূপিয়া ভুবন, 

আহা সেই শ্বুখ সেই জানে? জেনেছে যেজন।- 

শুনি, কবিত। ! সে সুনিমুখে জনম তোমার? 

তাই বিমল আনন্দ দানে কর উপকার। 

আহা কি সুন্দর তাৰ-তব কবিতা সুন্দরি ! 

মরি, কিবা সুখ হয় শ্রুতিপুটে পান করি। 

জানি, তোমার-সে সুধারসে রমে যার মন। 

ভাদে আনন্দ সাঁগরনীরে সদা সেই জন | 



৪৬ কবিতাকুসুমান্রীলি | 

নাহি তোমা বিনা হেন ধন ভুবন ভিতরে, 

যাহা সহৃদয় জনগণে স্ুুশীতল করে। 

আছে কে এমন জন, ভালবাসে না তোমায়? 

যদি থাকে, তবে বলি তাকে পাষাণের প্রায়। 

তুমি রসিকের হৃদয়ের পরম রতন, 

তাই তোমায় পাইলে হয় পুলকিতমন। 
নাহি অরসিক জন জানে তোঁমার আদর, 
কভু মুকুতাঁমণির মান বুঝে কি বানর? 
তুমি ষে কথ! শুনাও সব স্ুধার সমান, 

লোকে শুনি তাহা, হয় সুধারসে ভানমান। 

যবে রামের প্রণয়-কথ। সীতার সহিত 
শুনি তব মুখে, মন হয় আনন্দে মোহিত। 

যবে' শুনি সাবধানে তব করুণ বচন, 

ঝরে ঝর ঝরে নীর মম নয়নে তখন, 

কিন্ত অন্তরে পরমা নন্দ-সন্দোহ ন। ধরে, 

তব চিদাননময় রসে বাহ্যবোধ হরে। 

যবে শুনাও আমারে, তুমি তয়ন্কর রণে 
কত ভীমপরান্রম বীর বীরবেশে রখে (১)। 

(১) রণে যুদ্ধ করে। 
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তাঁর। মার মার রবে মারে পরস্পরে অসি; 

পড়ে কারু কক্ষ, কারু বক্ষ কারু মুণ্ড খপি। 

বহে রক্তধারে নদী, শিবা! ঘোর রবে (২) রবে, 
উড়ে গগনে গৃধিনী সব আস্বাদিতে শবে। 

শুনি ভয়ে ভীত হয়ে কাপে শরীর আমার, 
কিন্তু অন্তরে সঞ্চরে কিবা আনন্দ অপার। 

জান এমন বচন, যাহা! করিলে শ্রবণ, 

মনে আসে কত ভাব, আহা, জুড়ায় জীবন। 
অহো! কি অদ্ভ,ত ভাৰ তব বল! নাহি যায়, 
যাহা ভাবিলে বিন্ময়রসে মানসে ভাঁদায়। 

নাহি হেরি হেন দানবীর করি অন্বেষণ, 
কাটে স্বকরে সুতের শির, হাঁসি যেই জন, 
দিয়া যাঁচকে খাইতে তাহ! সহাসাবদনে, 

হয় দাতী কর্ণ নাম তাঁর বিখ্যাত ভুবনে । 
হুল, বিরাটতনয় রথী, সারথি অর্জুনঃ 

যাঁর সম বীর নাহি হেরি সমরে নিপুণ, 

এল অসংখ্য কৌরবসেন! সম্মুখসমরে, 

হেরি উত্তরের মুখে আর উত্তর না সরে। 

(২)রবেরবকরে। 
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কাঁপে খর থর অঙ্গ; ভয়ে বসিতে না পারে, 

থাকে নয়ন মুদিত করি, চাঁহিষারে নারে, 

বলে বাবারে মরিরে রথি ! মোরে রক্ষাকর, 

ওগে। কে যাইবে এ সমরে কাঁপিছে অন্তর, 

নাহি প্রয়োজন আর মম গোধনরক্ষণে, 

আর নাহি পারি মহাশয়! বসিতে আসনে। 
তব পায়ে ধরি দয়া করি মোরে ছাড়ি দেহ, 

ওগে! এ বিপত্তিকাঁলে মম নাহি আর কেহ | 

পরে রথিরে অস্থির ছেরি স্ুত মহাশয়, 

ঝলে কভু নাহি হেরি হেন ক্ষত্রিয় নয় 

রাখে ছুই পদমাঝে তারে চাঁপিয়া তখন, 
কাপে বলির পশুর প্রায় ধরিয়া! চরণঃ 
শুনি উত্তরের বিবরণ তোমার বদনেঃ 

মুখে হাদি আসে; হই কত আনন্দিত মনে। 
যবে আমারে লইয়া াও শবের নিবাঁসে, 

হেরি গলিত প!টিত শব মনে ঘ্বণ! অসে ! 
তার পুতিগন্ধে গায় গন্ধ হয় সবাকারঃ 

থাকি নাসায় বসন দিয়! তবু থাক। ভার। 

তথা শৃগীল কুন্ধুর আর গৃধিনী শকুনি, 
সবে শব ধরে টানে কত করয়ে মাতুনি। 
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শিৰা পাকসাঁট মারি করে কু্ধুরে গ্রহার, 
আসে ঘুরে ঘুরে শবঙ্গোতে তাহারা আবার । 
সব শকুনি শবের অন্তর টানাটানি করে, 
করে ক্রিমিকুল কিলবিল শবের ভিতরে । 

যদি অকন্মাৎ কেহ তথা উপনীত হয়, 

হয় তখনি তাহার বমি নাহিক সংশয়। 
কিন্তু শুনিলে তোমার স্বখে বর্ণন তাহার, 

আহ1! কত স্থুখোঁদয় হয় অন্তরে সবার । 
অতিপ্রচগুমার্তগুসম ভীম ভীম বীর 

ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাপে আর সমস্ত শরীর, 
যেন ছুই চক্ষু জবাবর্ণ ঘর্ণিত নিয়ত, 
কোপে বিপক্ষের প্রতি কহে কটুকথা কত। 

যৰে ঘোরতর ধাস্তময় নিশীথ সময়ে 

ভ্রমে বনমাঝে দময়ন্তী পতিহারা হয়ে 3. 
যত হিংআ্রকুলে সমাকুল দেখিয়া কানন, 
ভয়ে মলিন হইল তার কমল বদন। 

কৰে অসার সংসারে আর বাসন! না রবে, 

কৰে সকল ভূতের প্রতি সমদৃ্টি হবে 
কবে মোহনিদ্র। যাবে আমি হব সচৈতন, 
কবে পুণ্যবনে মহাঁনন্দে করিব ভ্রমণ ? 

ঙ 
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কৰে গগন-বিতাঁমতলে পাষাণশয়নে, 

সুখে শয়ন করিব আমি পবিত্র কাননে ) 

কবে স্বকরে করিব পান নির্বরের জল, 
কবে ক্ষুধাশীস্তি হবে মম খেয়ে বনফল ; 
কবে রক্ষছাল পরি, গারে করিব চিন্তুন। 
যিনি অখিল বিশ্বের পতি পতিত্পাঁবন। 
যবে কবিতা! একথ! শুনি তোমার বদনে, 

বছে আননগসলিলধারা! আমার নয়নে । 

ছুই শব আর অর্থ হয় আকৃতি তোমার, 
তাহে শোভে বিচিত্রতাৰপ নান! অলঙ্কার। 

অয়ি গুগবতি! (১) হয়ে তুমি জীবন রসে, (২) 
সুখে সতত বসতি কর রসিকমানসে। 

স্পা জর ৮..০০৯.০৯ পপ ০ পপ এ ০ শপ. পপ প্র াা কোাপ 

(১) গুণবতি ! হে গ্রসাদাদিগুণসক্পন্নে । 

(২) বসে রসদ্বারা। রস শব্দার্থ, শবঙ্গারাদি নৰ 
রস। যথা॥ শৃজার, বীর, করুণ, অন্ভুত, হাস্থ, 
ভয়ানক, রৌদ্র, বীতৎস্ঠ ও লান্ত। রস, কাব্যের 
আত্মাদ্বক্ূপ। 
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অস্তোনুখ সূর্য্য । 

হে তপন! কোথ। বল সেতেজ তোমার? 

প্রকাশিত কর যাহে অখিল সংসার। 
সে তাপ নাহিক তব সে উদয় নাই, 

ক্ষণে ক্ষণে তেজঃ ক্ষয় দেখিবারে পাই। 
কেন হলে ওহে তান্গু ! শান্ত-দরশন £ 

কেন হে কিরণজাল জড়ালে এখন 2. 

কেন অধোভাগে ত্রমে করিছ গমন ? 

কেন বা হইলে তুমি লোহিতবরণ ? 
রঞ্জিত হইল সব রাঙ্গাৰপে তব, 

আবিরে লোহিত যেন হইয়াছে তব। 
ষহস! পশ্চিমে যদি করি নিরীক্ষপ 
বোধ হয়, দাবানলে জ্বলিছে কানন। 

চেয়ে দেখ দিবাকর ! তব রিপু ভমঃঃ 
তয়ঙ্করবেশে আসে করিতে আক্রম। 

পুর্বরাজ্য অধিকার করিতেছে ক্রমে, 
রাখিবে কেমনে তুমি এ হীন বিক্রমে | 
উপকারী মিত্র বলে মন্ত্রণা দিতেছি, 
রাখ ব। মা রাখ কথা, তবু বলিতেছি 
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 তমোপহ নাম যদি রাখিবাঁরে চাঁও 

তবরায় যাইয়া তবে বিধুরে পাঠাও। 

এখনি আলিয়া শশী নাশিবে তিমির» 
ঘুষিবে সকলে যশ তোমার মিহির ! 

যদি বল, একি কথা !'হয় কি এমনঃ 
একে কর্ম করে ফল পায় অন্য জন। 
দ্বিজরাজ জয়ী হবে হরি অন্ধকার, 

তাহাতে আমার হবে কি পুরুষকার। 

এ আশঙ্কা নাই তব, জানে সবলোকে, 

কলানিধি আলে! করে তোমার আলোকে । 

কেনা জাঁনে করে রণ অনুচরচয়ঃ 

তাহাতে রাজার হয় জয় পরাজয়। 

কিন্বা যায় যাক রাজ্য ক্ষতি নাই তায়, 
ফেলিয়া দ্বজনগণে বল কে পলায়। 

ছাড়ি নিজ দেশ যদি যাঁবে দেশান্তরে, 

ভাব দেখি কি তাবিবে নলিনী অস্রে। 

তোমার বিরহে দেখ, মুদিছে নয়ন, 

নাই সে সরস মুখ বির এখন | 
বাসরে বাসরমণি! প্রমোদ যাহার, 

সেকি পারে সহিবারে পাপ অন্ধকার ! 
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কমল মুদ্দিত হেরি, যর্তেক বট্পদ, 
নিরাশ্রয় হয়ে নিল বিষুপদে পদ । 

বুঝহ মানব ! ঘটে যাহার আপদ, 
কি আছে আশ্রয় তার বিনা বিষ্ণুপদ। 

অথবা! বুঝেছি ও ত ভূঙ্কচয় নয়, 

করেছি করেছি আমি করেছি নির্ণয় 

তোমার বিরহবন্ধি পম্সিনীর মনে 

জ্বলিছে তাহারি ধুম উঠেছে গগনে । 

এ বড় আশ্চর্য কথা, ওহে প্রভাকর, 

থাকিতে সহঅ কর হলে হীনকর। 

দ্বিকরে মনুজ নিজ নিবাঁরে পতন, 

থাকিতে সহআকর পার না তপন! 
বুঝিলাম, বিধি হয় প্রতিকূল যাঁর, 

স।ধন থাকিতে হয় নিধন তাহার। 

মিহিরে হেরিয়া শিক্ষা কর মর্ত্যগণ ! 

স্ুসময়ে অহঙ্কার করোনা কখন । 

চিরদিন স্থুসময় কারু নাহি রয়, 
সলিল-লেখার ন্যায় ক্ষণে পায় লয়। 

অতএব বাড়াবাড়ি কভু তাল নয়, 

নিতান্ত পতন তাহে জানিবে নিশ্চয় । 
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ব্দ্ধ। 

স্থবির ! কি ভাব বসি, তোমার সুখের শশী, 
একেবারে অস্ত গেল, আর দেখা পাবে না, 

স্থখোপায় যত ছিল, দ্রমে সব পলাঁইল, 
তথাচ বিষয়-ভোঁগলালস! কি যাৰে না? 

কোথা গেল শ্যামকেশ, কোথা বা মোহনবেশ, 

একে একে হল শেষ, অনুরোধে রবে না, 

যৌবনের গত সুখ, মনে করি কর ছুখ, 

মাথা কুটে মর যদি, তরু তাহা হবে না, 
অন্যের যৌবনধনে, দেখে ভুখ কর মনে, 

হতাঁশ হইয়। ভাব, আর তাঁহা হবে না, 

'ৰরন হতেছে যত, বাড়িছে বাসন? তত, 

জাঁন না কি এসংসাঁরে, চিরদিন রবে না, 

ধবল হইল কেশ, কুল্ত তব পৃষ্ঠদেশ, 
তেঙ্কে গেছে কটিদেশ, আর সোজা হয় না, 

কপালে ত্রিবলী মালা, বদনে ঝরিছে লালা, 
কম্পমান কলেবর, ক্ষণ খ্বির রয় না। 

বিগলিত দন্ত সবঃ প্রভাহীন নেত্র তৰ্ 

হুর্বল হয়েছে পদ চলিবারে চায় না, 
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সঙ্কুচিত সর্ববকায়, করতত্বচের প্রায়, 

ঘৃণায় তাহার পাঁনে, কেহ কিরে চায় না। 

শৈশবের বন্ধুগণ, করিয়াছে পলায়ন) 
মনের কথাটী কও, ছেন জন পাও নাঃ 

বেত্রমাত্র নহচর, হইয়াঁছ হুতাদর, 
ঘরে বশি থাক সদা, কোন স্থানে বাওনা, 

বাঁলক বালিক। যত, ব্যঙ্গ করে নানা মত, 

য্টি লয়ে চলে যাঁয়, ভয়ে কাছে যায় না, 
মাথায় আঘাত কর, ক্রোধতরে জ্বলেমর, 

করুণ নয়নে কেহ তোম। পানে চায় না। 

খাতির ন। করে দাঁসে, পরিজন কটু ভাঁষে, 

ডাকিলে না! কাছে আসে, ভাল কথ! কয়না, 

পুর্ববকৃত উপকার, কেবা করে অঙ্গীকার, 
দেখিয়া তোমার ছুখ মমপ্রাণে সয় না! 

বাটীর বাছিরে বাস, পরিধাঁন মোটা বাঁস, 
ধরিয়াছে শ্বাস কাঁশ, তবু চক্ষু ফুটে ন!, 

জর] জীর্ণ হল কায়। বলবুদ্ধি নাছ তায়, 
তথাপি তোমার হাঁয়, মোঁহ্নিদ্রা ছুটে না, 

দেহ হল জর জর, হইয়াছ মর মর, 
তথাচ মৃত্যুর কথা তুমি ভাল বাস না, 



৫৬ .. কবিতাকুম্মান্ুলি। 

ভেবেছ অমর হয়ে রবে তুমি এ আলয়ে, 

যাইবে শমনে লয়ে, তরু এত বাজনা 

চিন্তা করে গেল কাল, চিস্তিলে ন। পরকাল, 

আদিছে করাল কাল, সে তয়কিকর না? 

আমার বচন ধর, কেন ঘুগে ঘুরে মর, 

যিনি কালতয়হর, তারে কেন স্মর না। 

কহিন্থুর | 
সুধাই হে কহিনুর ! কহিবে স্বন্ধপ, 
কি বিষাদে ভারতের বসতি ত্যজিলে ? 

কেন হলে নিজ দেশে নিদয় এপ? 

কেন বা! নাগর পারে গমন করিলে ? 

ভারতের অতিধন, মণিশিরোমণি ! 

স্বদেশের নৃপগণে যতনে তোমায় 

রাখিত দতত করি নিজশিরোমণি, 

তবে তুমি কেন নাহি রিলে হেতার। 

অন্ুমানি মনে আমি ওছে মণিৰর ! 

নিগুঢ় প্রণয় তব স্বাধীনতা সহ; 
তাই সদা থাক হয়ে তার সহচর, 

কদাচ ন। সহে তব তাহার বিরহ। 



কবিতাকুস্মাগুলি । ৫৭ 

আজন্ম বসতি করি, হিন্দু রাজঘরে, 

হুর্ব ল“দেখিয়! হায় ত্যজিলে তাহায়, 

স্বাধীন যবনগেছে গেলে তুমি পরে, 

অধীনে কি পারে মণি ! পুঘষিতে তোমায়। 
না লাগিল ভাল তব যবন আলয়*+ 

তাই বুঝি ত্যজিলে হে তাঁর সহবাস, 

স।হমিক সিকরাজে হইলে সদয়, 
কিছু কাল পরে তার ছাড়িলে নিবাস । 
যদিও তোমার মণি ! ভারতের সনে, 

সম্বন্ধবন্ধন আছে পুর্ব্বের মতন, 
তবু তব ম্বদেশের এই খেদ মনে, 

আর কভু নাহি পাবে তৰ দরশন। 
তারতনিবাসী যদি রাজ্য দেশ পায়, 
তথাচ স্বদেশমায়া ছাড়ে না কখন, 

নিদয়! ত্যজিয়! তুমি এ স্ুুখনিকায়, 
দেখালে পাধাণধর্মম, বুঝেছি এখন । 

যবে তুমি হে পাষাণ ! জাহাজে উঠিলে, 
চেয়েছিল দীনভাবে দুর্বল ভারত ; 
তুমি তাহে মনে কিছু খেদ না করিলে, 

উচ্চপদ পেয়ে গেলে করি গর্ব কত। 



কবিতাকুসুমাঞ্জীলি। 
তয়াকুল ভারতের (জানিবে নিশ্চয়) 
হবে না শকতি কভু আনিতে তোমায়) 
তাই বলি, স্বদেশের রেখ অন্মুমর, 
ছাড়িয়া ভারতরাজে যেওনা! কোথায় । 

মণি হে! সাগরপারে করেছ বসডিঃ 

ভাবি ইহা, খেদ হয় আমাদের মনে ; 
স্থখী হই, শুনি যবে, ভারতের পতি, 
আদরে তোমারে রাখে সুকুটভূষণে। 

/ অর্থই অনর্থের মুল। 
যদি অর্থ ব্যর্থ করে পরমার্থ ধন, 
তবে কেন সেই অর্থে এত আকিঞ্চন | 
যথার্থ জানিবে অর্থে-সুখলেশ নাই, 

কেবল অনর্থ অর্থ ঘটায় সদাই। 

ধনার্জানে যত সুখ জানে সব্বজনে, 

ততোধিক ছুঃখ হয় তাহার রক্ষণে, 

বিনাশে বিশেষ ক্রেশ পায় ধনিগ্ণ) 
তবে কে অর্থ হেতু ঘুরে মর মন। 
অর্থে হরে শৌচ শান্তি সত্য সাধুব্রত, 
অর্থে করে বিধিষতে মানবে বিব্রত। 



কবিতাকুগুমাধীলি। ৪৯ 

অর্ধ লাগি ধনী করে মিত্রকেও ভয় 

অর্ধ লৌতে কত লোক চৌধধ্য রত রয়, 
অর্থে নরে করে ঠিক্ পিশীচের প্রায়! 
অর্থে পরমাতমবর্্ব হেলায় হারায়। 
অর্থ সম রিপু নাই, জেন হে নিশ্চয়, 
অর্থই সুখের পথে কণ্টকনিচয়। 
তুচ্ছ বিতবের তরে নীচের মেবায়, 
কেন রে অমূল্য কাঁল কাটাও বৃথায়। 
অতএব ধনাগম-তৃষা পরিহর, 

বিহর পরম সুখে শান্তিপথ ধর। 

পবিত্র-পরমপদ-প্রদ পরাৎপর, 

পরমেশ-পদ তজ হইয়া! তৎপর। 
পাবে শান্তি, তৃষ্ণ৷ শাস্তি হবে, যাবে ছুখ, 
পাইবে পরম পদ; হবে চিরসুখ। 



১ কবিতাকুমুমাঞ্জলি। 

আশা।। 
আশা! কিসে তোর আশ। করিব পুরণ! 

উপায় না গাই তার, ভ্রমিয়৷ ভূবন। 

ওরে স্থলদেহ! দেহ বলিয়া! আমায় 

কিসে হয় তব তৃপ্ডিঃ কি করি উপায়। 

যত চাই তত পাই যদিও, তথাপি 

ল্ম্বোদর নাহি পুরে তোমার কদাপি। 
ধন ধান্য রম্য হর্ম্য আর হ্তী হয়, 

যত হয়, কিছুতেই সণ্ডি নাহি হয়। 
সাগর রসনা পৃ্থী পেলেও, বামনা 

পুরে নাঃ উঠে না মন, ঘুচে না! কামনা । 

নব নব বিষয়েই লালসা তোমার, 

পাও যদি স্বর্গপদ, জ্ঞান কর ছার। 

কিন্ত এই ছুংখময় সংসার তিতরে, 

তৌম। বিনা সাধ্য কার ক্ষণ বাস করে। 

দুঃখঘনে হ্ৃদাকাঁশ আবরে (১) যখন? 

বায়ুৰপে পরিষ্কার করে কে তখন ? 

পুক্রনাশে জননীর দীপ্ত-শোকানল, 
অমৃত হইয়া তাহা কে নিতায় বল। 

»)আবরে আবরণ করে। 



কবিতাকুস্থুমাগ্রীলি | ৬১ 

পুজ্রবিনাবন্ধযানারী করয়ে রোদন, 
তুমি তার ননেত্রবারি করহ মোঁচন। 

ুমু্্ যখন: থাকে মরণশয়নে। 
তখনও তারে তোষ আশ্বাসবচনে | 

ভূাঁগ্য-দলিত-জন বিরস-বদনে, 
সহাস্য করিতে পারে কে আছে ভুবনে ? 
অতএব ছুখরাঁশি নিবারিতে আর' 

তোমা বিনা আছে আশ। ! শকতি কাহার 
শোকতাপছুঃখময় সংসার দেখিয়া, 

কে তোমারে ধরাধামে দিল পাঠাইয়!। 
আঁহী মরি মরি, তিনি কিবা দয়াময়, 
সঘ! যেন তার প্রেমে মন মুগ্ধ রয়। 

কভু সর্ধছুঃখহর৷ আঁশালত ! তুমি 
সুথকলে সুশোভিত কর মনোতুমি। 
দুর্ভাগ্য পবনে ভাঙ্গে তোমারে যখন, 
কত দুখ দাও তুমি মানবে তখন) 

অঙ্কুরিত হয়ে পুনঃ নবৰপ ধর, 

আশ্বাসিয়া মানবের সেই দুঃখ হর। 
কত যে শকতি তব বল] নাহি যায়ঃ 

কে রাখিতে পারে আশ] ! স্ববশে তোমায়! 



৬২ কবিতাকুস্মাঞ্লি। 

দিনদিন এ সংসার হয় পুরাতন, . 
তুমি সদা নব ভাঁৰ করহ ধানীণ। 
যে পথে ধাইলে তুমি শান্ত রয় মন, 
কেন সেই পথে আশ! ! কর ন। গমন. 2 
হায় রে বিষয়-আশ! কভু নাহি যায়ঃ 

নিবারিতে সে পিপাসা সাগর শুখায়। 

রেআশা ! আমার আস সার হল তবে, 

তোরে দাঁস করে আঁর-সুখী হৰ কবে। 

কটুতাষিণী রসন]। 
রসন।। সরস! তুমি। কথা কেন বিরসঃ . 

বজ্সম বাজে কাণে জ্বলে যায় মানল। 

ভাষাদ্দোষে নিজ জনে পর কর ক্রমশঃ, 

দার। সুত আদি সবে হয়েবসে অবশ । 

বৃথা কেন কর পীড়া-কর পর-কুষশ, 
কিবা হয় স্ুখোদয়, আছে তায় কি রস। 

পরদোষঘোষণাঁয় কেন এত যতন, 

জান না কি তাছে হয় পরষশোহরণ। 
ভাব মনে, ধমিজনে সুখা হবে শুনিয়া, 

, তাই কত তোবামৌদ কর তুমি রচিয়া। 



কবিতাকুন্তুমাঞ্জীলি। ৬৩ 

কিছু কলোদয় নাই সেই কথা কখনে, 
স্থজনে কি শুনে কু মৃষাভাষা আবণে। 

জ্বলে যায় শুনে তায় চটে উঠে তখনি, 
শ্রবণে শ্রবণে তাহা জ্ঞান হয় অশনি। 
তৃষিবারে পরিহাস কথা কহ 'বহুশ 
অন্যে তাহ বিষ ভাঁবে তুমি ভাব পীযূষ । 
কুতাষা বলিতে তব এস হয় রন] ! 
জগদীশ গুণগাঁনে নাহি দেখি বাসন] । 
স্ুনৃত বচন যদি বল তুমি রসনে ! 

হেলায় তুবিতে পার সে সকল সজনে । 

অতএব শুন বলি, ত্যজ কথ! কুয়স, 
বল তাহা; আছে যায় শমরস সরস ( 

নদী! 
: অবিদিত গিরিকুলে জনম তোমার, 
নদি! তব নীচপথে নিয়ত প্রচার। 

নত্র মীন হীন জাতি সহ কর বাস, '. 

আকারে বন্রত1 তৰ পাইছে প্রকাশ। 

থাকিয়া তোমার কুলে যত তরুগণ, 
নিরন্তর তৰ শোত। করয়ে মাধন। 



ঙ৪ কবিতাকুসুমাঞ্জলি। 

ভুকুলনাঁশিনি ! তব গুণ কত কব, 

অনায়াসে নাশ কর সেই তরু সব। 

এইৰপে কতলোক তব নিন্দা করেঃ 

কদাচ না! সহে নর্দি! আমার অন্তরে। 

_"শুনরে অবোধ নর ! আমার বচন, 

বিধাতার খাঁত নদী সুখের কারণ। 

দেখাইলে যত দোষ সে সকল গুণ, 

সহজে বুঝিতে যদি হইতে. নিপুণ। 
সর্বোপরি উচ্চ কুলে জনম নদীর, 
করিতে উব্বর! ভূমি ভাঙ্গে নিজ তীর । 

যে লয় শরণ, তারে করে স্থান দান, 

ছোট বড় বিচার না করয়ে মহান । 
শুনরে নিন্দক ! সেই জল জন্তগণে 
করে কত উপকার, তাঁব দেখি মনে । 

নিজ বেগ মন্দ করি সুখের কারণ, 

টিনী বঙ্কিমভণবে করয়ে গমন । 
যবে সতী পতিপাঁশে করে অভিসার, 
তখন কি করে সুঢ ! পথের বিচার । 

যে পথে যাইলে হয় মহতের সঙ্গ, 

তারে বল নীচ পথ, একি তব রঙ্গ । 



কবিতাকুসুদাঁজলি। 

সুখ হেতু বিধাতার সৃষ্টি সমুদ়, 
পরম গহন তাহা, কে করে নিশ্চয় । 
অতএব হত কথ! করছ শ্রবণ, 

না বুঝে করোন। কারু দোষ দরশন।-- 

অয়ি নদি! তবগুণ কত কৰ আর, 

পর-উপকা'র হেতু জনম তোমার । 
যে দেশ ভূবিত নয় তোমার প্রবাহে, 

সে দেশে করিতে বাস মন নাহি চাছে। 

তোমার সলিল পানে জীবন জুড়ায়, 

অবগাঁহে তব জলে তাপদুরে যায়। 

তোমার শীকরহুরু মারুত নিয়ত 

উপকুলবাসিঞ্জনে সুখী করে কত। 
আহা মরি তরঙ্ষিণি ! দিবসের শেষে, 

কত শোভা হেরি বগি তব তীরদেশে । 

বিমল সলিল বহে কুল কুঁল স্বরে, 

সুরঙ্গে তরঙ্গমালা তায় খেল করে। 

ছুধারে হরিত বর্ণ ভূমি তৃণময় 
ধবল প্রবাহ মাঝে সুশোভিত হয়| 

আহা মরি কি প্ষমা অতি মনোলোভা, 

লীলাকাশে হয় যেন ছায়াপথশোতা | 

৬৫ 



৬৬ কবিতাকুম্ুমাঞ্জলি। 

মিশরাঁদি দেশ তব নিতান্ত আশ্রিত, 
বিধিমতে কর তুমি তাঁহাদের হিত। 

তব করে তাহাদের জীবন মরণ, 

তাই মা বলিয়! তার! করে সম্বোধন । 

সতোত্র। 
জয় বিশ্বপর্তি অগতির গতি, 

এক মাত্র তুমি সার, 

সকলি অনিত্য, তুমি এক নিত্য; 
তব তন্তু বুঝ! ভার। 

নিখিলকীরণ, কনাদিনিধন, 

তুমি সকলের মুল, 

তুমি নিরাধার, কিন্তু সর্বাধার, 

তুমি স্ুম্মন তুমি স্তঃল। 
তুমি শিবময়, অিবনিচয়, 

তুমিই বিনাঁশ কর। 
তুমি নিরঞ্রন, সাধুর জীবন, 

অসীম শকতি ধর। 
ওহে বিশ্বময়। হইয় সদয়ঃ 

সদ। শিব কর দান, 



কবিতাকুন্ুমাঞ্জলি। ৬ 

নিয়মে তোমার, নিথিল সংসার 

করে স্থুখরসপাঁন। | 

বিধু দিনকর, তারকানিকর, 
গগন গহন সব, 

অনল অনিলঃ অচল সলিল 

গুকাশে মহিম। তব। 

ভূচর খেচরঃ। আর জলচর 

চরাঁচরে করে খেল 

দেখি হয় মনে যত জন্থগণে 

মিলেছে করিতে মেল! । 

হে মঙ্গলালয় স্থন্ি স্থিতি লয়; 

সকলি তুমিই কর, 
দেখিয়া কাতর, করুণা বিতর 

গুণাঁতীত গুণাকর। 
০ 



৬৮ কবিভারুসুমাঞ্লি ৷ 

স্বার্থ। 

ধন্য ওরে স্বার্থ! তোর কি বিষম কল, 

নিয়ত ঘুরিছে তাঁছে ভুবন দকল। 

তোমার মহিমা কত কে বলিতে পারে, 

তৰ বশে লোকে ধায় সাগরের পারে। 

ছাড়ি সব পরিজনে আর নিজ দেশে, 

অনেকে বিদেশে খাকে তোমার আদেশে । 

হইয়া! তোমার দাস মানবনিকরে, 
নিরন্তর লাঠাঁলাঠি কাটাকাটি করে।__ 
যাহা কিছু দেখি সব স্বার্থের বিষয়ঃ 
স্বার্থ হানি হলে কারু প্রাণে নাহি সয়। 

ধন্য ওহে স্বার্থ! তুমি ধর কত বল। 
একেশ্বর এভুবনে তুমিই কেবল। 
ন্যায় ধর্মে মন্ত্রী করি যদি কার্য কর, 
তবেই তোমার কাজ হয় শুভকর। 

কেবল তোমারে ধরি যদি কোন লোকে, 

কার্ধা করে, হয় তবে নিন্দিত এ লোকে । 
বড় লোকে তুচ্ছ ভাবে তোমারে সতত, 
আত্মসম দেখে এই ভুবন বিতত ।-_- 



কবিতাকুনুমাগ্তলি | ৬৯ 

সংসারে আপন ভাবে যাহার হৃদয়, 

তাঁর কাছে আক পর সব সম হয়। 

স্বার্থ ত্যাজি করে যেই পরার্থ ঘটন, 

সেই ত পুরুষসিংহ সংসারভূষণ ; 
স্বার্থ রেখে করে যেই পরার্ধ সাধন, 

সেও লোকে হতে পারে প্রশংসাতাজন। 

স্বার্থ হেতু নাশ করে যেই পরহিত, 
মানুষ রাক্ষম তারে বলাই উচিত; 

নিরর৫থক পর পীড়া করে যেই জন, 

কি জানি কি বলে তারে সেজন কেমন। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে গান্ধারীর 
সমরক্ষেত্র দর্শন ও বিলাপ। 

হায়! কে বুঝে কালের খেলা বিষম গহন, 

এই অসার সংসার যেন নিশার স্বপন। 

কভু অপার স্থখের মেলা, কভু হাহাকারঃ 

কভু উজ্জল আলোক, কভু ঘোর অন্ধকার । 
কভু রাজ্যপদ পায়, কতু পথের ভিকারী, 
হায় কালের কুটিল গতি বুঝিতে না পারি। 



৭০ কবিতাকুসুমাঞ্জলি। 

দেখে গাঁঞ্ধকারীর দশ, তুখ হৃদয়ে না ধরে 

ছিল শত বীর পুত্র ধার দুর্ববার সমরে, 
তার বংশে বাতি দিতে কেহ রহিল না আর, 

হায় কিফহিব কতস্ুখ ছিল যে তাহার। 

হল কুরুক্ষেত্রে রণবহ্ছি নির্বাণ যখন, 

দেখে (১) সম্মখে সমরক্ষেত্র গান্ধারী তখন। 

যেন ইন্দ্রজালে মায়ামোহে কিহ্বা ষোগবলে, 

হেরি রণাঙ্গণ ভাঁদে রামা নয়নের জলে। 

হায় পতাক1 শোভিত ভগ্ন রথ শত শত, 

দেখে চূর্ণ হয়ে উতুর্দিকে পড়ে আছে কত 
কত অসংখ্য গজের যুখ পর্বতের প্রায়, 

গাঁয়ে রক্ত মাখা রণভূমে গড়াগড়ি যায়। 

কত পড়ে আছে নানাঁবর্ণ তেজীয়ান হয়, 

করে সাধ্য কার সম্্যা তাঁর, গণন। ন৷ হয়। 

(১) মহাঁভাঁরতে বর্ণিত আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 

শেষ হইলে? গান্ধারী মহর্ষি কৃষ্ণত্বৈপায়ণের বরপ্রভাবে 
গৃহে বমিয়াই রণতূমি দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধি- 
স্ির প্রভৃতি পাগুবগণ বেদব্যাসের অন্থঙ্জাক্রমে কৃষণ। 
ও অসহায় ধৃতরাস্্রকে অগ্রমর করিয়! কৌরব মহিল! 
গণের সহিত সেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হুয়েন। 



করিতাকুসুমাগ্লি। ৭১ 

কত বদ্ধপরিকর সাঁদী তরঙ্কর বেশে 
আছে দশনে অধর চাপি পড়ে রণদেশে। 

হয়ে যোধ-কুল প্রতিকুল দৈববশে হত, 

করি বিকট মুখের ভঙ্গী পড়ে আছে কত। 
আছে তার মাঝে কত বীর হেমবর্শ্ম গায়, 
শিরে সুবর্ণ কিরীট শোতে খচিত হীরায়। 
শোতে র্ুধিরাক্ত রণক্ষেত্রে তাহাদের কায়ঃ 

হেরি জ্ঞান হয়, নিদ্রা যায় লোহিত শধ্যায়। 

কত লক্ষ লক্ষ কাটামুণ্ড গড়াগড়ি যায়, 
কত ছিন্ন হস্ত পদ আছে পড়িয়। ধরায় । 

কত শেল শুল অসি চর্ন্ম মুষল মুদ্গার, 
আর পরশু কার্মা,ক গদ! ভিন্দিপাল শর; 
পড়ে আছে সেই রণভূমি আচ্ছাদন করে, 
হয় হৃদয় কম্পিত দেখি সে শ্ত্রনিকরে | 

বহে রুধিরের নদী অতি.ভীম দরশন, 
রবে মহানন্দে রণাঙ্গঈণে যত শিরাগণ। 

কত শকুনি গৃধিনী সুখে শবমাংদ খায়, 

যত কাক বক চিল উর্ধে উদ্ভিয়! বেড়ায় । 

আহা জয়দ্রথ তীয্ম কর্ণ আদি বীরগণ, 
হয়ে রক্ত-সিত্ক-দেছ রণে করেছে শয়ন 



৭২. কবিতাকুন্মাপ্লি। 

হেরি গান্ধারী কাতর! কান্দি কহিছে কেশবে, 
হায় শোকে প্রাণ যায় কৃষ্ণ! দেখিয়। এ সবে। 

দেখ পড়ে আছে রণভূমে মম সুতশত) 

ইহা নয়নে দেখিতে হল, ছুখ কব কত। 
বুঝি, আম! হেন পাপীয়সী নাই ব্রিভুবনে, 
তাই এখনো বাচিয়া আছি দেখিয়! নয়নে। 

হেরি ছুর্ষ্যোধনে মুস্ছাঁপন্না হইল তখন, 
পরে চেতন পাইয়া! সতী করয়ে রোদন। 

শিরে করে করাঘাত মুখে হাহাকার রব, 
বলে কেন বাছ]। ! কি লাগিয়। হইলে নীরব। 
আমি শত-বীরমাঁহা, দেখ কি দশ। আমার, 

অরে আর ত সহিতে নারি পুভ্রশোকভার। 

কৃষ্ণ! কি কব ছুখের কথা দেখরে চাহিয়া, 
আমি কহিতে ন1 পারি প্রাণ যায়রে ফাটিয়।। 
সদা করিত স্ন্থরে যারে বন্দিগণ স্তব, 

এবে সে শুনে শ্মশানে শুয়ে শৃগালের রব। 

মাথি অগরু চন্দন অঙ্গে করিত শয়ন, 
হাঁয় ছুর্গন্ধ রুধিরে মাখা দে অঙ্গ এখন। 
কত সুন্দরী কিস্করী যারে করিত ব্যজজন, 
এবে সে করে শকুনি-পক্ষ-পবন সেবন। 



কবিতীকুস্ুযাঞ্রলি। | খত 

আহ। কুম্থমশয়নে গায়ে বাঞ্জিত যাহার, 
আঁছে কঠিন মাটিতে পড়ে সহে কি আমার । 
দেখ, কৌরঘ পাঁঞ্চাল বাঁল। আর বধূগণ, 
করে পাগলিনীবেশে রণভূমি দরশন। 

হায়! দেখিয়া ওদের দুখ হৃদয় বিদরে, 
দেখ, আঁকুলপরাণে সবে এসেছে প্রান্তরে । 

কু দিনমণি যাহাদের দেখিতে না পায়, 
হাঁয়! প্রান্তরে আসিয়া তার! কান্দিয়া বেড়য়ি। 

করে বধুগণে নিরখিয়। গান্ধীর রোদন, 

পড়ে বিবশ। হইয়া পুনঃ ধরায় তখন। 
_-্মরি তাঁদের সে ভাব, দুখে লেখনী ন! সরে, 

মম ছুনয়নে অবিরত বাম্পবারি ঝরে। 

আমি কি কহিৰ তাহাদের সে হুখের কথা, 

তার একদৃষ্টে চেয়ে আছে যার যথা ব্যথা । 
মরি হেরি তাহাদের ৰপ প্রাণ ফেটে যায়, 

যেন চঞ্চল অচল। হয়ে প্রকাশে ধরায়। 

গেছে কবরীবদ্ধন খুলে ঝুলিতেছে কেশ, 
হয় ধুলায় ধুসর, অঙ্গ পাগলিনী বেশ। 

হায়! নেত্রনীরে ধৌত হল নয়নঅ্ন, 
তাই হইল কপোঁল কাল শ্যামল বসন। 

ছৃ 



৭8 কৰিতাকুদুমাগ্রলি। 

শৌোভে সজল কপোল দেশে অলক সকল, 

যেন তামরসে সুখে বসি আছে অলিদল । 
ক্রমে এ শোকের একশেষ হইল যখন, 

হয়ে জ্ঞানহীনা দেখে তার। সেই রণাঙ্গন। 
হায়! ক্ষণকণল পরে পুনঃ পাইয়। "চেতনা, 

কান্দে ধরায় পতিত হয়ে কুরুকুলাঙ্গনা । 

মেই অস্ফুট রোদনধনি উঠিল গগনে, 
আহ। ! পাঁধাণ বিদরে তাহ! শুনিলে শ্রবণে 

সবে শোকভরে বেগে ধায় শবময় স্থলে, 

কেহ হেরি নিজ পতিদেহ ধরে তার গলে। 

বলে কোথা ষাঁও অধীনীরে ত্যজিয়া এখন, 
নাথ ! প্রাণ যায়ঃ কথা কও, জুড়াও জীবন। 

নহি পতিবিনা পতিরত। রমণীর কেহ, 
ৰল কেমনে বিহনে তব, ধরিব এ দেহ। 

হায়! ন' করিয়! প্রণয়ের ব্রত উদ্যাপন, 

কভু উচিত কি হয় প্রভূ! এ চিরগ্মন ! 

কভু চিবুকে ধরিয়া তার কহে সকাতরে, 
দেখ রাজার মহিষী হয়ে এসেছি প্রান্তরে | 

নাথ! তোমার এ মৌনভাব সাঁজে কি এখন, 

কর নির্বাণ হৃদয়ানল কিয়া বচন। | 
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বল কি দোষে এ দাসী দৌধী তোমার চরণে, 
তাই রোষবশে শুয়ে আছ মৃত্তিকাশয়নে। 
তুমি ক্ষমা কর অপরাধ, গাতোল এখন, 

নাথ প্রাণ যায় দেখি তব বিবর্ণ বদন। 
আহা! লাগিছে তপনতাপ সহেনা অন্তরে, 

বলি ধরিছে বসনাঞ্চল মুখের উপরে। 
কেহ সহসা সুতের মুখ দেখিয়া তথায়, 

হায়! কি হইল বলি, পড়ে অমনি ধরায়। 
থাকে ক্ষণেক বিবশা হয়ে মিশে শবদলে। 

পরে চেতন পাইয়া! পুত্রে কোলে করি বলে। 
ওরে ছুখিনীজীবন ! তুই হৃদয়ের ধন, 

বল ভূতলে শয়ান আছ কিসের কাঁরণ। 

বাছ। বিবর্ণ দেখিরে কেন ও বিধুবয়ান, 

হল কিসের লাগিয়া! বল এত অতিমান। 

তুমি যা চাহিবে তাই দিব আঁছে কি অতাব, 
ওরে প্রাণ ফেটে যায় যাদু! দেখে তোর তাব। 
লোঁকে বীরের জননী বলি ডাকিত আমায়, 

হায় কাঙ্গালিনী করে বাছা ! যাঁওরে কোথায়। 
তোর ছুখিনী জননী অমি করিয়াছি কোলে, 

মম হৃদয় শীতল কর ডাকি মা মা! বোলে । 



এড কবিতাকুসুষাঞ্লি। 

বাছ। শুন্যগেছে শুন্যদেহে যাইব কেমনে, 
ওরে তোরে হার! হয়ে আর কাঁজ কি জীবনে। 
হায়! গগনে বাড়িছে বেল। শুখাল বদন, 

উঠ অঞ্চলের নিখি। ঘরে চলরে এখন । 

কত দৈব করে পেয়েছিন্থু পুভ্র ! তৌম1 ধনে, 
হায়! কি দোষে ত্যজিয়৷ যাও বধিয়া জীবনে। 

অরে হতবিধি ! দিয়! নিধি, করিলি হরণ, 

কিছু বুঝিতে না পারি তোর বিচার কেমন। 
কেহ দেখিয়া পিতার দেহ করে হায় হায়, 

কান্দে অধীর! হইয়া শোকে পড়িয়া ধরাঁয়। 
বলে সহিতে না পারি পিতঃএ শোকের ভাঁর, 

হেরি দশ দ্বিক্ শুন্যময় ভূবন আধার । 
হাঁয়। আর কি দেখিতে পাব ও রাঙ্গাচরণ, 

কভু শুনিব কি আর সেই ন্সেহের বচন। 
আহা! তেমন করিয়া কেবা করিবে আদর, 

দেখ তোমার নন্দিনী কান্দে হইয়া কাতর । 
মাই জগ্গতে ভকতিপদ তোম! বিন! কেহ, 
হায়! শুন্যময় হইয়াছে আমাদের গেহ। 

কেছ সহোদরে হেরি কাদে করি হীয় হীয়ঃ 
পড়ে ছিন্নযূলতরু যথা সহসা ধরায় । 
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বলে কোথা গেলে ওরে ভাই! তাঞ্জিয়। আমারে, 
দেখ কীাদিছে ভগিনী তব প্রান্থরমাঝারে | 

ভাই ! হইল বান্ধবহীন ধরণী এখন, 
হেরি তোম] বিনা এ ভূবন যেন জীর্ণবন । 

আহী! এৰপে বিলাঁপ করে কুলবধু যত, 

শুনি বিদরে হৃদয় দুখে, আর কব কত । 

পুনঃ চেতন পাইয়া হায় গান্ধারী তখন, 

কহে করুণবচনে কৃষেে করি সম্বোধন ।-- 

দেখ কেশব! ধরিয়। কেহ পিতার চরণ, 

হায়! হাহাকার করি কত করিছে রোদন। 

কেহ ছিন্নশির যুক্ত করে অন্য কলেবরে, 
তাহী, নাহি হয় অবিকল, তিন্নৰপ ধরে। 
কেহ পতিদেহে পতিমুণ্ড করিল যোজন, 

হেরি পদ্হীন পদ তার করে অন্বেবণ। 

সবে এইভাবে করে শবদেছের মিলন, 

নাহি হেরি অনুবৰূপ হয় সজল নয়ন। 

দেখ রণাঙ্গনে রামাগণে বিষগ্নবদন, 

যেন জ্ঞান হয়, শুখাইল কমলকানন। 

ইহা! বলিতে বলিতে পড়ে গান্ধারী ধরায়, 
হায় দেখিতে দেখিতে শোকে চেতন! হারায়। 



দা  হৃবিতাকুনুমাগীলি। 

পরে চেতন পাইয়া পুন গান্ধারী তখন, 

করি শিরে করাঘাত কত করয়ে রোদন। 

বলে কেশবে কে সবে শোক, স্বালহ দহন; 
এই রগযাগে পূর্ণাহ্তি দিব এ জীবন। 

সম্গৃণ। | 

দষ্টংকিমপি লোঁকেইন্মিন ননিদোষংননির্ণম্ 

আৰ্গুধমতোদোধানবির্ধুঃং গুণান্বুধাঃ। 








